
AGENDA D’ACTIVITATS

HIVERN 2014-2015
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EXPOSICIONS

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

FONS D’ART DEL PORT DE TARRAGONA

ARXIU DEL PORT DE TARRAGONA

SERVEI DE PUBLICACIONS DEL PORT DE TARRAGONA

INFORMACIÓ
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EXPOSICIONS

TINGLADO 1
Exposició: CONNECTA’T A LA FOTOGRAFIA

Organitza: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Benestar Social i Família

Col·labora: CEMAPT

Del 19 de desembre 2014 al 18 de gener 2015

Exposició itinerant que reuneix els treballs de la Beca 
Carnet Jove Connecta’t a la Fotografia del 2012, 2013 i 
2014. L’objecte de la beca és que els joves que vulguin 
dedicar-se al periodisme fotogràfic puguin tenir una primera 
experiència en aquest camp. En la mostra s’inclouen 
les imatges guanyadores i finalistes de la convocatòria 
organitzada per la Generalitat de Catalunya.
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EXPOSICIONS

TINGLADO 1
Exposició: CONSTRUCCIÓ-DESTRUCCIÓ,

Josep M. Rosselló

Organitza: CEMAPT

Del 22 de gener a l’1 de febrer de 2015

Rosselló aborda el procés de creació-destrucció dels 
elements que hi ha en el nostre entorn. La mostra pretén 
reflexionar sobre el concepte de l’efímer a través de la 
destrucció física de cinc obres de l’artista. Aquest procés 
de destrucció desembocarà inevitablement en la creació 
d’una nova obra; i d’aquesta manera es demostrarà que els 
elements que ens envolten, es descomponen o s’esvaeixen 
amb la mateixa força i intensitat amb què se’n generen de 
nous.
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EXPOSICIONS

TINGLADO 1
Exposició: GREG GORMAN 

Organitza: Associació cultural MAYBE

Col·labora: CEMAPT

Del 5 de febrer al 5 d’abril de 2015

El cèlebre fotògraf estatunidenc ha convertit els seus 
retrats de celebritats, actors de Hollywood i cantants, 
en icones del segle XXI. La mostra inclou una selecció 
de les fotografies més emblemàtiques de Gorman, 
en gran format o publicades en llibres i revistes de tot 
el món, així com el seu reportatge pels Estats Units 
i una sèrie de nus en blanc i negre. Un treball que 
desprèn un halo de misteri i té un toc cinematogràfic.  
 
L’artista, que tria meticulosament cada escenari per a 
les seves exposicions, exposa, per primera vegada a la 
Península i per segon cop a Europa, al Tinglado 1 del Port 
de Tarragona.

EXPOSICIONSEXPOSICIONS
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EXPOSICIONS

TINGLADO 4
Exposició: EL ANDARÍN CINZOLÍN 
Fotografies sobre la Gran Via 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“ recull 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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EXPOSICIONS

TINGLADO 4
Exposició: CATALÀ, LLENGUA D’EUROPA  

Organitza: Direcció General de Política Lingüística 
i Port de Tarragona

Col·labora: CEMAPT

Del 19 de desembre de 2014 al 18 de gener de 2015

Aquesta exposició mostra el català com a llengua d’Europa, 
moderna i oberta al món en diàleg amb altres llengües. S’hi 
presenten les dades i les imatges més significatives sobre 
el català en diversos àmbits com l’ensenyament, el comerç 
o l’esport. Aquesta mostra, que evidencia la presència 
i força del català avui, està especialment adreçada a les 
escoles i grups de català, atès que el contingut pot donar 
lloc a activitats sobre la llengua catalana i la seva situació 
en el marc europeu. 

EXPOSICIONSEXPOSICIONS
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EXPOSICIONS

TINGLADO 4
Exposició: FUERTES PALABRAS TRANQUILAS 
Ramon Llinas Vila  

Organitza: CEMAPT

Del 30 de gener a l’1 de març de 2015

Les obres de Ramon Llinas tracten situacions relacionades 
amb la llibertat democràtica i de moviment, en el context de 
l’Europa social unida. L’ús de traçats forts sobre materials 
reciclats, o sobre teles convencionals, permeten a l’artista 
expressar-se des de diversos punts de vista i defugir les 
convencions que giren entorn d’aquestes qüestions. El 
públic és convidat a reinterpretar el contingut i el significat 
de les obres, tenint present les intencions viables d’aquesta 
Europa social. 
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EXPOSICIONS

TINGLADO 4
Exposició: 10 ANYS DE VOLUNTARIAT 
PER LA LLENGUA: UN TAST!  

Organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística 
i Port de Tarragona

Col·labora: CEMAPT

Del 30 de gener al 28 de febrer de 2015

Aquesta exposició fa visible la riquesa i la diversitat dels 
participants en el programa Voluntariat per la llengua. La 
mostra presenta de quina manera s’ha estès el programa 
en els diferents àmbits de la societat d’ençà de 2003. 
El material que conforma l’exposició conté dades, 
testimonis i imatges tant de les activitats que s’ofereixen 
a qui hi participa com de les parelles lingüístiques que 
es troben per conversar en català una hora a la setmana.  
 
Junt amb l’exposició, hi haurà també un Punt d’inscripció del 
Voluntariat per la llengua, on totes les persones interessades 
a participar-hi podran informar-se’n i inscriure-s’hi.

EXPOSICIONSEXPOSICIONS
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EXPOSICIONS

TINGLADO 4
Exposició: ‘UNIVERSUS’ 
Rosa Ciurana  

Organitza: CEMAPT

Del 12 de març al 12 d’abril de 2015

A través de la pintura i de l’objecte escultòric, l’artista visual 
tarragonina fa una reinterpretació del llenguatge científic. 
El seu treball s’inspira en les tesis i preguntes que giren 
entorn de la creació de l’univers i l’origen de la vida. Les 
obres estan treballades amb textures, materials diversos i 
tècniques diferents, com el collage, el gravat o la pintura, i 
Ciurana sovint s’allunya de la tela per investigar conceptes 
a través d’instal·lacions i altres estructures, com les que 
s’exposen a ‘Universus’. 
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EXPOSICIONS

REFUGI 1
Exposició: MOSTRA DE BONSAIS 

Organitza: Associació Tarragona Bonsai

Col·labora: CEMAPT

Del 19 al 22 de març de 2015

Aquesta és una cita ineludible per als amants del bonsai 
del Camp de Tarragona i per a tots aquells curiosos que hi 
vulguin entrar en contacte.

La mostra tindrà lloc al Refugi 1 del Moll de Costa i reunirà, 
novament, una exposició dedicada al cultiu d’aquests 
arbres. 

EXPOSICIONSMUSEU
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MUSEU

DIUMENGES AL MUSEU

Visites guiades al Museu del Port 

Els diumenges: 18 de gener (castellà),  8 de febrer  (català)  
i 15 de març (català)

Hora: 12 h

Sense reserva i gratuït

Punt de trobada: Recepció del Museu

Places limitades
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MUSEU MUSEU

CONSTRUÏM EL NOSTRE FAR

Taller al Parc Infantil de Nadal

Palau Firal de Congressos

Estand Museu del Port de Tarragona

Amb treballs manuals s’aconseguirà construir el Far de la 
Banya que actualment és el Museu de Fars i la imatge de la 
campanya Posa llum al teu Nadal.

Activitat formativa i lúdica adreçada a nens i nenes a partir 
de 6 anys.

Del 26 de desembre de 2014 al 4 de gener de 2015
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MUSEU

COMPARTINT LA MAR AMB... 
L’ARXIU DEL PORT DE TARRAGONA

Dins dels actes de celebració del XXV aniversari de l’Arxiu del 
Port de Tarragona i el XV aniversari del Museu del Port de 
Tarragona, hem programat, mensualment, petites exposicions 
al vestíbul del Museu per tal de donar a conèixer el patrimoni 
d’ambdues entitats que ens permetrà mostrar els objectes 
del fons patrimonial del Museu i els documents que hi puguin 
tenir vinculació procedents de l’Arxiu del Port de Tarragona.

Gener: Dels inicis de les obres al moll

Febrer: De les inscripcions marítimes

Març: De la vela al vapor
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MUSEU FONS D’ART

EL MUSEU AMB EL MEDI D’AMBIENT 
 
VINE A VEURE OCELLS! 

Biodiversitat al Port de Tarragona

 
Descobrirem algunes de les espècies d’aus que ens 
visiten. Aprendrem a identificar-les i quines són les seves 
característiques. Les diferents gavines, els corbs marins, el 
falcó, el bernat pescaire, el blauet... són aus que podem veure 
al Port mentre passegem amb golondrina després de rebre 
les explicacions a les instal·lacions del Museu.

Diumenge 1 de març, a les 11.30 h

Punt de trobada: Museu del Port de Tarragona

Durada: 90 minuts - Idioma: català - Activitat familiar

Activitat gratuïta amb reserva prèvia i aforament limitat

Cal portar binocles

Col·labora: Direcció d’Instal·lacions i Medi Ambient 
del Port de Tarragona
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FONS D’ART

FEM VISIBLE EL FONS D’ART... 
 
Hivern 2014/2015

Durant la temporada d’hivern (del 21 de desembre de 2014 al 
21 de març de 2015), podreu veure al vestíbul de l’edifici del 
Port de Tarragona (passeig de l’Escullera, s/n) aquesta pintura 
de l’artista Sonia Ciscato, nascuda a Itàlia.

Aquesta pintura va passar a formar part del Fons d’Art 
l’any 2010. La donació va ser amb motiu de l’exposició  
“Transcendència dels volums”, que l’artista va fer l’any 2010 
al Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona.

IN LUCE 2
Oli sobre tela - 200 cm x 190 cm - 2010 

Sonia Ciscato 

FONS
D’ART
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ARXIU ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS… 
 

Gener

 
Carta de Domingo Gabaldón y López notificant haver rebut 
de Josep Anton de Castellarnau, en concepte de donació, 
8.400 rals de billó per a les obres del moll de Tarragona, 20 de 
gener de 1799.

Quan es reprengueren les obres del port modern tarragoní 
l’any 1790, va caldre cercar i aconseguir tots els recursos 
econòmics possibles, des de donacions, préstecs o rifes; tots 
els sistemes eren vàlids per redreçar el que havia de ser un 
dels motors econòmics de la zona.
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ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS… 
 

Febrer

 
Registre del llibre d’anotació de les llibretes d’inscripció 
marítima.

La llibreta d’inscripció marítima és un document oficial d’iden-
titat, acceptat internacionalment, en el qual hi consten els em-
barcaments i desembarcaments del seu titular; es podría dir 
que és com el passaport de les persones dedicades a la mar. 
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ARXIU ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS… 
 

Març

 
Fotografia d’un vaixell atracat de popa al moll de Llevant. 
Cap a 1908.

El pas dels vaixells de vela als de vapor significà un gran canvi 
per a la navegació i el transport de mercaderies, ja que en un 
sol viatge es podien portar molts més productes que abans; 
aquest fet va costar d’entendre per als ciutadans de Tarragona 
que els semblava que el seu port havia anat a menys, ja que 
no hi entraven tants vaixells com abans.
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ARXIU

15 DE GENER DE 1939: 
EL FINAL DE LA GUERRA CIVIL A TARRAGONA 
 

Ruta pels espais de la Guerra Civil al Port a càrrec de Magí 
Aloguin Pallach

Diumenge 25 de gener, a les 11 h

Lloc de trobada: Moll de Costa davant del Tinglado 4

Activitat gratuïta
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ARXIU SERVEI DE PUBLICACIONS

PREMI D’INVESTIGACIÓ PORT DE TARRAGONA 
 

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.

29 gener de 2015: reunió del jurat

17 de febrer de 2015: lliurament del premi
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SERVEI DE PUBLICACIONS

EN JOAN, EL SEITONET, PESCADOR DE NIT 

Conte resultat del projecte de recuperació del patrimoni 
immaterial del Serrallo.

Realitzat conjuntament entre la Biblioteca Pública de 
Tarragona i el Museu del Port de Tarragona.

Forma part de la col·lecció ‘‘Petit Museu’’ i és el tercer conte 
que es presenta dins d’aquest projecte.

Text: Imma Pujol

Il·lustració: Antonio Latre

SERVEI
DE

PUBLICACIONS
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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

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h

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

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


