
AGENDA D’ACTIVITATS

PRIMAVERA 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: PUGEM AL TREN
Associació Cultural Ferroviària de Tarragona i Província 
Del 17 d’abril al 12 juliol de 2015

Fa més de 150 anys que el ferrocarril recorre els pobles i 
les ciutats de les nostres comarques. La seva aparició va 
representar una veritable revolució en el transport per terra 
mentre va tenir una gran influència en el desenvolupament 
social, econòmic i urbanístic de la nostra ciutat. 
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EXPOSICIONS

TINGLADO 2
Exposició: LLINDARS EN EL PUNT IMMÒBIL 
DEL MÓN QUE GIRA
Jordi Fulla 
Del 27 de març al 17 de maig de 2015

L’exposició ofereix una visió contemporània vers una 
tipologia de construccions funcionals que s’estenen al 
voltant de la Mediterrània, “mòduls bàsics de resguard, 
arquitectures ancestrals que han anat expandint el 
coneixement des de l’antiguitat”, en paraules de l’autor. 

La present proposta expositiva ens aboca, una vegada 
més, al món d’un creador que reflexiona entorn de la 
poètica del buit i la necessitat de l’home contemporani de 
reprendre la relació esquinçada amb la natura; una actitud 
contemplativa despullada de tot artifici.
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EXPOSICIONS

TINGLADO 4
Exposició: SÍRIA, LA PARAULA DE L’EXILI
David González
Del 24 d’abril al 7 de juny de 2015

“Síria, la paraula de l’exili” ens acosta a una crisi humanitària 
sense precedents, desencadenada per una guerra que ha 
obligat més de deu milions de sirians a fugir de casa seva. 
Darrere de les xifres, les fotografies de David González 
busquen els rostres, les persones que, a la frontera entre 
Síria i Jordània, afronten un futur incert. Persones com la 
Nafla, una jove de 21 anys que viu l’inici de la guerra a la 
seva ciutat, Homs, i comença un relat que ens guia per 
l’exposició: la por, la violència, el desplaçament, la fugida i, 
finalment, l’exili. Un testimoni valuós que s’uneix a les veus 
d’altres persones refugiades, petites històries de somnis 
senzills que ens proposen una mirada sobre la situació de 
tot un poble.

EXPOSICIONSEXPOSICIONS
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EXPOSICIONS

REFUGI 1
Exposició: FACE TO FACE
FMG i Sabala
Del 15 de maig al 28 de juny de 2015

FMG i Sabala encaren les seves trajectòries artístiques, 
de tres dècades de vida i art en comú, al gran espai del 
Refugi 1.

Ambdós artistes tenen recorreguts paral·lels que mostraran, 
cara a cara, les seves respectives evolucions creatives. 
La mostra es distribueix en 14 etapes, que representen 
les inflexions dels seus propis llenguatges, tan diferents i 
personals a la vegada.
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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 
al visitant els objectes del fons patrimonial del Museu i els 
documents que hi puguin tenir vinculació procedents de 
l’Arxiu del Port de Tarragona.

Abril: Del Nàutic i el rem
Maig: Del comerç i les mercaderies
Juny: Dels calafats i els mestres d’aixa

EXPOSICIONSMUSEU
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MUSEU

SETMANA SANTA AMB ELS MÉS PETITS

TALLER CREATIU ‘UN MAR DE PEIXOS!’
Dimarts 31 de març, de les 10.30 a les 13.30 hores   
Durada del taller: 50 minuts 
A partir de 6 anys 
Amb reserva i gratuït (places limitades) 
Punt de trobada: Recepció del Museu

ACTIVITAT LÚDICA ‘EL PETIT MÓN PIRATA’ 
Dimecres 1 d’abril, de les 10.30 a les 13.30 hores 
Durada de l’activitat: 50 minuts 
De 3 a 5 anys 
Amb reserva i gratuïta (places limitades) 
Punt de trobada: Recepció del Museu 



EXPOSICIONS

10

MUSEU

DIUMENGES AL MUSEU

Visita guiada al Museu del Port 

Coneixerem la història i les característiques d’un port 
amb més de 2000 anys d’història: la vida als molls, el 
port comercial, el pesquer i l’esportiu, així com els oficis 
vinculats a les seves activitats, etc.

Diumenge 12 d’abril, a les 12 hores
Durada: 50 minuts
Idioma: castellà
Sense reserva i gratuïta (places limitades)
Punt de trobada: Recepció del Museu

EXPOSICIONSMUSEU



EXPOSICIONSEXPOSICIONS

11

MUSEU

CINECLUB 2015 
IX CICLE DE CINEMA DEDICAT AL MAR

Dissabtes d’abril a juny, a les 17.30 hores

Activitat gratuïta sense reserva (aforament limitat)
Lloc: Sala d’actes del Museu del Port de Tarragona
Col·labora:  Associació Cineclub Filmoteca 
Andrés de Andrés

11 d’abril: Els pirates
18 d’abril: El viejo y el mar
16 de maig: Benhur
23 de maig: El desembarco en Normandía
6 de juny: Shutter Island
13 de juny: Atlantis (versió en català)
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MUSEU

SANT JORDI

Taller didàctic al Museu 

El Dia de Sant Jordi, les escoles que visitin el Museu 
crearan el seu propi ex-libris  de temàtica marinera. Una 
vegada acabada l’activitat podran incorporar l’ex-libris al 
conte,  amb el qual se’ls obsequiarà, resultat del projecte 
de recuperació del patrimoni immaterial del barri del 
Serrallo portat a terme, conjuntament, entre la Biblioteca 
Pública de Tarragona i el Museu del Port.

Amb reserva prèvia  
Lloc: Aula didàctica del Museu del Port de Tarragona

EXPOSICIONSMUSEU



EXPOSICIONSEXPOSICIONS

13

MUSEU

INAUGURACIÓ ESPAI SETGE DE TARRAGONA 

‘Sucesos de la artillería en los asedios de Tarragona 
1811 y 1813’

Conferència a càrrec d’Adam Gerard Quigley, investigador 
d’arxius històrics sobre documentació dels setges 
napoleònics. A continuació de la conferència hi haurà l’acte 
d’inauguració amb participació de l’Associació Projecte 
Tarragona 1800.

Dimarts 28 d’abril, a les 19 hores
Durada: 90 minuts
Idioma: castellà
Aforament limitat
Col·labora: Projecte Tarragona 1800
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MUSEU MUSEU

VIATGE A LA CONSTEL·LACIÓ MUSEU

Activitat conjunta programada pels museus i sales d’art 
de Tarragona amb motiu de la ‘Nit dels Museus’

Recorregut pels diferents museus on es farà una breu 
explicació en cadascun d’ells d’un objecte específic essent 
el fil conductor: la Mar. El desplaçament es farà amb trenet, 
iniciant-se el recorregut a la Rambla Nova i acabant a la 
plaça del Rei.

Dissabte 16 de maig, de les 19.30 a les 22 hores
Idioma: català
Activitat familiar gratuïta (aforament limitat)
Reserva prèvia a Auriga Serveis Culturals, enviant un correu 
a reserves@aurigasc.com o trucant al 977 225 494
Més informació als webs dels museus participants
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MUSEU

DEL MUSEU AL SERRALLO

Activitat amb motiu del Dia Internacional dels Museus

Visita guiada al Serrallo, el barri mariner de Tarragona.

Diumenge 17 de maig, a les 11.30 hores
Durada: 90 minuts
Idioma: català
Amb reserva prèvia i gratuïta (aforament limitat)
Punt de trobada: Recepció del Museu 
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MUSEU FONS D’ART

XVII FESTIVAL ROMÀ DE TARRAGONA:  
TARRACO VIVA

 
Un contrapès excepcional i la gran balança pública 
sacomarium del port de Tarraco
Conferència a càrrec de Francesc Rodriguez i Joaquin Ruiz 
de Arbulo, catedràtic d’arqueologia de la URV
Dimecres 13 de maig, a les 19 hores
Durada: 50 minuts
Activitat gratuïta sense reserva (aforament limitat)
Lloc: Sala d’actes del Museu del Port de Tarragona

Tiberius comerciant pel mare nostrum
El comerciant de Tàrraco Tiberius Claudius Amiantus ens 
explicarà de primera mà com era el comerç del vi en època 
romana i quines característiques i perills tenia la navegació 
pel Mare Nostrum. Els participants (adults) podran degustar 
una copa de vi de la DO Tarragona
Divendres 15 de maig, a les 21 hores (català)
Dissabte 16 de maig, a les 13 hores (castellà)
Diumenge 17 de maig, a les 13 hores (català)
Activitat gratuïta sense reserva (aforament limitat)
Lloc: Àmbit port romà. Museu del Port de Tarragona

Fira ‘Roma als museus del món’
El Museu del Port de Tarragona hi serà present en un 
estand.
Divendres 15 de maig  
Dissabte 16 de maig 
Diumenge 17 de maig 
Lloc: Jardins del Camp de Mart
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FONS D’ART

FEM VISIBLE EL FONS D’ART...

 
Primavera 2015

Durant la temporada de primavera (del 21 de març al 21 de 
juny 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 Jordi Biendicho.

Aquesta pintura va passar a formar part de la col·lecció 
del Fons d’Art l’any 2013. La donació va ser amb motiu de 
l’exposició que va realitzar al Tinglado 4 del Moll de Costa 
del Port de Tarragonal’any 2008.

DUEL, O PERQUÈ EL PREU 
DE LA TELEFONIA MÒBIL ÉS TAN CAR

Oli sobre tela - 145 cm x 114 cm - 2007
Jordi Biendicho

FONS D’ART DEL
PORT DE TARRAGONA
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ARXIU ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS…

Abril

Llibre d’Actes de la Secció de Rem del Club Nàutic de 
Tarragona, 1931-1936

El Club Nàutic de Tarragona ha estat una entitat vinculada 
amb el Port de Tarragona des de la seva fundació l’any 
1878 a iniciativa d’Antoni Escofet. De la Secció de Rem, 
el primer reglament de la qual és de l’any 1920, en fou 
secretari Eduard Serres Sena, qui també redactà la crònica 
de l’entitat dels anys 1925 al 1950. 

El document del mes es podrà contemplar a la vitrina 
Compartint la mar amb del Museu del Port de Tarragona 
amb el títol: Del Nàutic i el rem.
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ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS...

Maig

Llibre de recaptació d’arbitris del Dipositari-Pagador, maig-
agost 1915

El negoci portuari s’ha basat i es basa en els arbitris-
tarifes-taxes aplicades, d’una banda, en els serveis que 
es presten al vaixell i, de l’altra, en l’entrada i sortida de 
mercaderies; per aquest motiu sempre se n’ha portat un 
registre minuciós.  

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

Curs Associació Arxivers Catalunya

La Viquipèdia i els arxius: traçabilitat de la informació en 
obert i oportunitats de difusió

Aquest curs dóna a conèixer què és i com funciona la 
Viquipèdia. Aprendre sistemes per aplicar estratègies de 
difusió i posicionament de continguts a curt i a mitjà termini. 
I conèixer el món de les llicències Creative Commons i les 
seves implicacions en la difusió de continguts en obert.

Dimecres 13 de maig, de 10 a 14 hores 

Lloc: Arxiu del Port de Tarragona, c/ Anselm Clavé, núm. 2, 1r
Inscripcions: del 29 d’abril al 6 de maig 
Preu: Gratuït socis, 10 € no socis. Aforament limitat: 10 places
Més informació: Associació Arxivers (93 419 89 55) 
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SERVEI DE PUBLICACIONS SERVEI DE PUBLICACIONS

Els efectes de la Primera Guerra Mundial a la 
ciutat de Tarragona (1914-1923)

Autor: José Javier Ortega Artigot

Format: Epub, Mobi, pdf i iBook
Col·lecció: “Llibre Digital Port de Tarragona” (núm. 4)  
Presentació: Dijous 26 de març, a les 19 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Arxiu del Port

José Javier Ortega Artigot s’ha endinsat 
en aquest període i en aquest moment 
històric i ens aporta la influència que 
tingué per a la ciutat de Tarragona, i 
també per al seu port, tot fent un repàs 
exhaustiu sobre el comerç, la societat, la 
cultura, el moviment obrer, l’economia, la 
presa de posició de la societat en cada un 
dels bàndols contendents... sense deixar 
escapar detall, perquè el lector pugui 
entendre millor el que succeí i les seves 
conseqüències immediates i futures.

La Armada Española en el Puerto de Tarragona

Autor: Antonio Moreno García

Format: Epub, Mobi, pdf i iBook
Col·lecció: “Llibre Digital Port de Tarragona” (núm. 5)

Obra que recull de manera exhaustiva tots 
els vaixells de l’Armada arribats al port 
de Tarragona en un període de més de 
100 anys, i que, a més, afegeix totes les 
característiques tècniques i de dotació de 
cada un dels vaixells, així com la ressenya 
de premsa corresponent.
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SERVEI DE PUBLICACIONS

Els presos i el port de Tarragona – Història de 92 
anys de treballs forçats (1792-1884)

Autora: Montserrat Gisbert Bel

Es reedita en format digital.

 

Cal recordar que aquesta obra va ser la guanyadora del V 
Premi d’investigació del Port de Tarragona, i el seu relat, 
com el títol explicita, és la relació dels presos i la seva 
possibilitat de redimir condemna o disminuir-la a partir dels 
treballs en la construcció del port de Tarragona.

 

PUBLICACIONS DEL
PORT DE TARRAGONA
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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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FONS D’ART DEL
PORT DE TARRAGONA

PUBLICACIONS DEL
PORT DE TARRAGONA



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


