
AGENDA D’ACTIVITATS
TARDOR 2015
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EXPOSICIONS

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

FONS D’ART DEL PORT DE TARRAGONA

ARXIU DEL PORT DE TARRAGONA

PUBLICACIONS DEL PORT DE TARRAGONA

INFORMACIÓ
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EXPOSICIONS

TINGLADO 1
Exposició: ATRAPAR LA VIDA
Eugeni Forcano - Ministeri de Cultura 
Del 29 d’octubre de 2015 al 3 de gener de 2016

Primogènit de tretze germans, Eugeni Forcano va néixer a 
Barcelona el 1926, encara que gairebé tota la seva joventut 
la va passar a Canet de Mar. Va aprendre fotografia d’una 
manera autodidacta.
Al llarg de la seva trajectòria professional ha obtingut 
nombrosos premis i ha realitzat exposicions i publicacions 
del seu treball. Cal destacar el Premi Ciutat de Barcelona 
obtingut el 1963 i 1976, el Premi Negtor de 1984, la Medalla 
d’Or al Mèrit Artístic de l’Ajuntament de Barcelona de 2009 
i el Premi Nacional de Fotografia i la Creu de Sant Jordi 
rebuts el 2012.
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EXPOSICIONS

TINGLADO 2
Exposició: JO EM REBEL·LO, NOSALTRES EXISTIM
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 2
Exposició: FAIRY TALES
Teler de Llum 
Del 13 de novembre de 2015 al 6 de gener de 2016

‘Fairy Tales’ presenta diverses maneres d’acostar-se a 
la narrativa i la ficció des de les arts visuals. A través de 
diverses disciplines, com ara la fotografia, la pintura o 
el vídeo art, els artistes proposen peces que sedueixen 
l’espectador per la seva capacitat de provocar nous relats 
més enllà d’una primera lectura formal. Les obres també 
plantegen opcions crítiques per avaluar la posició de 
l’observador i del creador.
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TINGLADO 4
Exposició: INÚTILES FURORES
Liana Fushan
Del 19 de novembre de 2015 al 10 de gener de 2016

L’Holocaust va ser un esforç planificat per aconseguir 
una solució final, burocràticament organitzada, 
administrativament dirigida i científicament executada, 
que no ha de veure’s com un acte susceptible a l’oblit. 
De les víctimes que van morir en les càmeres de l’espant, 
podria suposar-se que només queda el silenci deixat per 
l’anihilació total dels jueus i que, conforme al propòsit 
dels seus botxins, els últims vestigis d’una ètnia laboriosa 
i meravellosa va quedar transformada en fum i cendres 
anònimes. No obstant això, aquesta sèrie pictòrica de nus 
femenins s’uneix al testimoniatge triomfal que demostra 
que la ira de l’home contra el poble escollit, intolerància 
cridada amb fusells, amb botes i paraulotes, va resultar en 
inútiles furores.
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TINGLADO 4 (vestíbul)
Exposició: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Col·legi de Veterinaris de Tarragona
Del 19 de novembre de 2015 al 10 de gener de 2016

Exposició amb una mostra de les millors fotografies 
presentades al Concurs de fotografia ‘la meva mascota’, 
organitzat pel Col·legi de Veterinaris de Tarragona.

Les fotografies són un recull que ha seleccionat el jurat del 
concurs i que seran exposades al vestíbul de Tinglado 4 
del Moll de Costa del Port de Tarragona.
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MUSEU

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

La temàtica a exposar serà:

octubre: Dels estris de laboratori
novembre: Dels guardamolls i policia portuària
Dimarts, 17 de novembre de 2015 a les 19 hores
a la sala d’actes del Museu
La Policia Portuària al servei de la comunitat portuària
Conferència a càrrec de Joan Bergadà, intendent en cap 
de la Policia Portuària del Port de Tarragona, amb motiu 
de la celebració, el mes de novembre, del Dia de la Policia 
Portuària
desembre: Dels fars i senyals marítims

Lloc expositiu: Vestíbul del Museu del Port

Horari habitual del Museu (dilluns tancat)

EXPOSICIONSMUSEU
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MUSEU

AL MUSEU... TAMBÉ HI POTS DIBUIXAR

Sigues un artista i dibuixa els objectes del Museu
mentre el visites acompanyat per la teva família

Diumenge, 4 d’octubre 

Horari: de 12 a 14 h

Lloc: Museu del Port de Tarragona

Activitat familiar
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MUSEU

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI 

Visita guiada al Museu del Port

Dissabte, 10 d’octubre
Horari: a les 12 h i a les 18 h

Vine al Museu i... coneixeràs la nostra història
Visita teatralitzada

Diumenge, 11 d’octubre 
Horari: 12 h

Lloc: Museu del Port de Tarragona

Activitat familiar. Imprescindible reserva prèvia

EXPOSICIONSMUSEU
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MUSEU

DIUMENGES AL MUSEU... 

Visites guiades al Museu o al barri del Serrallo

Organitza: Museu del Port de Tarragona 

Els diumenges: 25 d’octubre (català), 22 de novembre 
(català) i 6 de desembre (castellà)

Horari: 12 h

Lloc: Museu del Port de Tarragona
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MUSEU MUSEU

PRESENTACIÓ LLIBRE 

Històries de mar de la Costa Daurada i el Delta de l’Ebre
d’Ignasi Revés

a càrrec de l’escriptor Francesc Valls-Calçada

Dissabte, 24 d’octubre a les 12 h

Lloc: Sala d’actes del Museu del Port de Tarragona
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MUSEU

XX SETMANA DE LA CIÈNCIA

Amb motiu de l’Any Internacional dels Sòls, proposem una 
activitat didàctica:
Descobreix el sòl del port

Del 16 al 20 de novembre (matins)

Adreçada a cicle superior de primària i ESO

Durada: 1 hora

Lloc: Museu del Port de Tarragona

Activitat gratuïta amb reserva prèvia

Col·labora: Direcció d’Infraestructures i Medi Ambient del 
Port de Tarragona
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MUSEU MUSEU

EL MAR BRESSOL DE CONTES 
CONTES DES DEL BRESSOL

Organitza: Biblioteca Pública i Museu del Port 

Ballmanetes. El port de la lluna amb Montse Dulcet
Diumenge, 8 de novembre a les 12.30 h
Lloc: Aula Activitats Museu del Port de Tarragona
Públic: Famílies amb infants fins a 3 anys
Amb reserva prèvia

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, 12 de novembre a les 17.30 h
En Ramon, el Ranxero, de pescador a cuiner. La cuina de 
barca al Serrallo
Dijous, 19 de novembre a les 17.30 h
En Joan, el Seitonet, pescador de nit. Anar al llum al Serrallo
Dijous, 10 de desembre  a les 17.30 h
Edat: a partir de 5 anys
Lloc: Sala Infantil. Biblioteca Pública de Tarragona

Anem a la llotja... amb família
Dimarts, 24 novembre a les 18 h
Lloc: Museu del Port i Llotja del Peix
Activitat familiar amb reserva prèvia

El Serrallo, un lloc de conte, la memòria dels pescadors
Recuperació del patrimoni immaterial del barri del Serrallo
Explicació del conte oral Josep, el llucet, pescador de 
palangre al Serrallo. 
A càrrec d’Imma Pujol
Diumenge, 13 de desembre a les 12 h
Lloc: Aula d’Activitats del Museu del Port de Tarragona
Famílies amb infants a partir de 5 anys i amb reserva prèvia
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MUSEU

Taller de natura familiar
Una finestra a l’oceà. Som dofins!
Dijous, 17 de desembre a les 17.30 h
Lloc: Sala Infantil. Biblioteca Pública de Tarragona
Edat: de 5 a 8 anys
Activitat familiar amb reserva prèvia

Visita familiar amb infants al Museu
Diumenge, 10 de gener a les 12 h
Activitat familiar amb reserva prèvia

Dolores, la remendadora, remalla xarxes vora mar.
El treball de la dona al Serrallo
Presentació del conte n. 4 de la col·lecció “Petit Museu” 
Textos d’Imma Pujol i il·lustracions d’Antonio Latre
Diumenge, 24 de gener a les 12 h
Lloc: Aula d’Activitats del Museu del Port de Tarragona
Activitat familiar amb reserva prèvia
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FONS D’ART

FEM VISIBLE EL FONS D’ART...

Tardor 2015

Durant la temporada de tardor (del 21 de setembre al 21 
de desembre 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

ARXIU
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ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS… 

Octubre

Factura de l’òptica - ortopèdia d’Antonio Budesca de 
Tarragona per a l’adquisició de diferent material com 
ara provetes i tubs d’assaig per al laboratori de la Junta 
d’Obres del Port, 1960

La Junta d’Obres del Port de Tarragona comptava amb 
un laboratori on es duien a terme els assajos de materials 
per a les obres. L’espai estava dotat amb tots els elements 
característics d’aquests espais de treball, alguns dels 
quals es podran contemplar a la vitrina del Museu del Port, 
Compartint la mar amb... que portarà per títol:
Dels estris de laboratori.
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ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS… 

Novembre

Denúncia del guardamolls Pedro Martin al conductor d’un 
carro per haver infringit un article del reglament, 1893

Des que es començaren les transaccions comercials en 
zona portuària, és lògic pensar, que existís una figura 
encarregada de vigilar que aquestes operacions es fessin 
de manera adequada. Segons les èpoques, als encarregats 
de dur a terme aquesta feina se’ls ha conegut amb diversos 
noms: vigilants del moll, guardamolls o policia portuària. La 
llei de Ports de 1880 preveia la creació d’un cos específic 
de vigilància portuària. 
La denúncia del guardamolls Martin de l’any 1893 
s’exposarà a la vitrina Compartint la mar amb... del Museu 
del Port amb el títol: Dels guardamolls i la policia portuària.

ARXIU
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ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS… 

Desembre

Llibre de moviment i consum d’efectes del far de Salou, 
1902

L’any 1992 a conseqüència de la Llei de ports de l’Estat i de 
la marina mercant, de 24 de novembre, els fars van passar a 
dependre de les autoritats portuàries. El 1993 va ingressar 
a l’Arxiu del Port el fons de Fars amb documentació dels 
fars de Salou, Sant Carles de la Ràpita i els de l’Ebre.
Entre aquesta documentació seriada, i molt interessant per 
a l’estudi dels fars, en destaquem els llibres de consum, 
com aquest de 1902.
El llibre s’exposarà a la vitrina del Museu del Port Compartint 
la mar amb... juntament amb objectes relacionats del fons 
del Museu i portarà per nom: Dels fars i senyals marítims.
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ARXIU

25è ANIVERSARI ARXIU 

Coneix l’Arxiu amb el capità Apodaca

Visita teatralitzada a l’Arxiu amb motiu de la celebració
dels 25 anys de l’Arxiu del Port.

Dissabte 14 de novembre a les 18 h

Diumenge 15 de novembre a les 12 h

Activitat gratuïta.
Cal reserva prèvia. Aforament limitat. 

Informació i reserves: arxiu@porttarragona.cat
o trucant al 977259400 extensió 5005.

PUBLICACIONS
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PUBLICACIONS

EDICIÓ DIGITAL DEL II PREMI DE NARRATIVA CURTA 
DEL PORT DE TARRAGONA
Recull dels textos guanyadors del II Premi de narrativa 
curta del Port de Tarragona, i dels treballs que, malgrat 
no ser guanyadors, han merescut ser publicats per la seva 
qualitat.
LA ARMADA ESPAÑOLA EN EL PUERTO DE 
TARRAGONA (1900-2014)
Antonio Moreno García
Detall exhaustiu de tots i cada un dels vaixells de l’Armada 
espanyola que han atracat en el Port de Tarragona en el 
període comprès entre 1900 i 2014.
HISTORIES I LLEGENDES DELS NAUFRAGIS DE LA 
GRAN GUERRA AL LITORAL DE TARRAGONA I DEL 
MAR DE L’EBRE
Josep M. Castellví
Publicació molt gràfica, destacant les circumstàncies i les 
conseqüències un cop el fet es va produir i va ser part de 
la història local.
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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



EXPOSICIONS

26



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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