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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

A la portada i contraportada, detall de l’obra Sobreviure a 
Fukushima (Banc de peixos) de Núria Fernàndez Estopà



EXPOSICIÓ

TINGLADO 1
Exposició: RECORDANT POETES

Organitza: Museu d’Història i Ajuntament de Tarragona

Col·labora: CEMAPT

Del 21 de desembre de 2013 al 19 de gener de 2014

“Celebrem l’aniversari de Poetes... Nosaltres, els nostàlgics, 
portem deu anys d’absència... Dic ‘absència’ ja que la manca 
d’allò que és familiar i quotidià origina la sensació que 
alguna cosa ens falta. Totes les activitats que omplien els dies 
i les nits de Poetes: exposicions, concerts, conferències, teatre, 
el jazz de la dixie, carnaval amb disfresses esbojarrades, els 
Reis Mags el dia que repartien els regals, les trobades amb 
amics i enemics, el bon rotllo, la bona música, o de vegades 
no tan bona, la molta gent per la qual et sents envoltat..., són 
tantes i tantes coses que ara ens ve de gust celebrar els vint-
i-cinc anys que tot això va estar present a la nostra ciutat, 
Tarragona. Perquè segur que ara ja hi ha altres Poetes, amb 
altres projectes que fan que la ciutat continuï estant viva, 
desperta i activa, i que ofereixen múltiples opcions per a tots 
els que encara ens sentim una mica nostàlgics i que continuem 
portant al cor el nostre estimat Poetes.” (Joaquim Martin)



EXPOSICIÓ

TINGLADO 2
Exposició: RAFAEL SANZ LOBATO (FOTOGRAFIES 1960 - 2008)

Organitza: Ministerio de Cultura

Col·labora: CEMAPT

Del 24 d’octubre de 2013 al 5 de gener de 2014

Una retrospectiva necessària per posar de manifest 
l’extensa trajectòria d’aquest fotògraf documental que 
ha sabut captar amb la seva càmera el caràcter i la 
idiosincràsia dels pobles d’Espanya.
 
Reconegut per Cristina García Rodero com el seu mes-
tre, el treball de Sanz Lobato va ser lamentablement 
oblidat durant anys. No obstant això, les seves porten-
toses sèries com Rapa das Bestas, Bercianos de Aliste o 
Auto Sacramental de Camuñas, en les quals reflecteix la 
diversitat cultural del nostre país, van fer que es recone-
gués la seva obra en el lloc que es mereix.



EXPOSICIÓ

TINGLADO 2
Exposició: PENJAR D’UN FIL

Organitza: Dolors Puigdemont

Col·labora: CEMAPT

Del 24 de gener al 23 de març de 2014

Si observem el cercles del terra on estan penjats aquests volums 
transparents de malla galvanitzada, veurem com es mouen i 
interactuen les ombres en moviment de la mateixa manera que, 
sota la llum, els Cossos projecten els diferents tipus de flux per 
multiplicar les geometries sobre el terra. Cal destacar la importància 
d’aquestes ombres mòbils, escàpoles, dins l’exactitud de les formes, 
les geometries sagrades, la ciència, les energies i, en definitiva, la 
intel·ligència còsmica de la vida. Els volums transparents es mouen 
en l’aire, com nosaltres dins el nostre cos, com la terra sobre el seu 
eix de rotació, com tots els elements de l’univers, uns dins dels altres 
i, quan giren, s’espongen mentre la llum pinta d’ombres l’espai.
 
Glòria Bosch



EXPOSICIÓ

TINGLADO 4
Exposició: JOSEP NOGUÉ MASSÓ, UNA TRAJECTÒRIA VITAL

Organitza: Associació Cultural Baixa Segarra. Santa 
Coloma de Queralt

Col·labora: CEMAPT

Del 19 de desembre de 2013 al 19 de gener de 2014

“Josep Nogué Massó, una trajectòria vital” és l’exposició 
retrospectiva més gran dedicada a la vida i l’obra de Josep 
Nogué Massó, nascut a Santa Coloma de Queralt l’any 
1880 i mort a Huelva el 1973. Un artista que va estar molt 
estretament vinculat a la ciutat de Tarragona i a les comarques 
tarragonines en la darrera part de la seva vida.

Una seixantena d’obres de diferents col·leccions privades 
–sobretot provinents dels seus descendents– i del Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) us faran 
descobrir l’univers pictòric i vital de Nogué Massó. 



EXPOSICIÓ

TINGLADO 4
Exposició: EL MAR

Organitza: Anna Solé

Col·labora: CEMAPT

Del 30 de gener al 23 de febrer de 2014

“La meva pintura està inspirada en la naturalesa. M’atreu 
molt la seva perfecció i bellesa. Sabent que és impossible 
superar-la, em recreo intentant captar-ne moments.

Puc dir que en la meva pintura intento expressar els meus 
sentiments i percepcions.

Els meus quadres es mouen entre la figuració i l’abstracció.

Per a mi la pintura és una aventura total. Un quadre no és 
només el que es veu, és tot: davant, darrere, el pintor”.



EXPOSICIÓ

TINGLADO 4
Exposició: PARAULA

Organitza: Rafael Barruè

Col·labora: CEMAPT

Del 28 de febrer al 23 de març de 2014

Aquest projecte pictòric parteix de la inspiració d’un 
text Bíblic. En concret el text del pròleg del quart 
evangeli, l’evangeli de sant Joan. Amb tota la poètica 
de l’escriptura com a base de fons l’artista pintor ha 
realitza un treball cromàtic a partir de colors primaris i 
llurs combinacions. Es percep també algunes insinuacions 
de rostres i figures. Tot però embolcallat amb unes 
veladures que ens suggereixen un àmbit de misteri.



EXPOSICIÓ

REFUGI 1
Exposició: 100 ANYS DE LA FESTA I CAVALCADA DE REIS MAGS 
D’ORIENT DE TARRAGONA

Organitza: Consell Municipal de la Cavalcada de Reis i 
l’Home dels Nassos de Tarragona, CEMAPT i Ajuntament 
de Tarragona

Del 4 al 31 de desembre de 2013

Amb aquesta exposició volem donar a 
conèixer l’origen de la Cavalcada dels 
Reis Mags, atès que també forma part 
de la història i del patrimoni popular 
de la nostra ciutat.

El contingut va adreçat tant al public 
adult com als més petits. Podreu con-
templar de ben a prop algunes de les 
carrosses que surten a la Cavalcada 
de la ciutat, els vestits i diversos docu-
ments i anècdotes d’aquesta entranya-
ble festa. A més, podreu ser testimonis 
d’un reportatge visual sobre el llibre 
que s’ha fet amb motiu dels 100 anys 
de la Cavalcada de Reis Mags de Tar-
ragona.



ACTES EN EL MARC DE L’EXPOSICIÓ

TALLERS INFANTILS A L’EXPOSICIÓ

VISITA DEL PATGE REIAL

HORARIS DE L’EXPOSICIÓ

PESSEBRE AL MOLL DE COSTA

31-12-2013
12.50 hores. Aquest any, excepcionalment, l’Home dels Nassos 
visitarà el barri del Serrallo i l’exposició.

Els dies 6, 8, 15, 22 i 29 de desembre de 2013, a les 12 hores, 
es realitzarà una visita dinamitzada i un taller manual per a nens i 
nenes fins a 8 anys. Durada d’1 hora. Activitat gratuïta.

Podreu lliurar la vostre carta al Patge Reial, de dimarts a dissabte, 
de 18 a 19 hores, i els festius, de 12 a 13 hores. Activitat amb 
col·laboració amb el Club Maginet.

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

El dia 25 de desembre romandrà tancada
El dia 31 de desembre s’obrirà de 10 a 13 hores

Durant totes les festes nadalenques podreu visitar el pessebre de la 
ciutat al Moll de Costa.

BaltasarGasparMelcior



1a BIENNAL D’ART CONTEMPORANI

Les persones guardonades en la 1a Biennal d’Art 
Contemporani ExPortArt - ImPortArt - Port de Tarragona, 
2013 han estat:

Premi adquisició Núria Fernàndez
Accèssit  Àlvar Calvet
1a Menció d’Honor Lluc Queralt
21 Menció d’Honor Disraeli Collado
3a Menció d’Honor Antoni Socías 

Lliurament de guardons



FEM VISIBLE EL FONS D’ART...

Hivern de 2013/ 2014
Durant aquesta temporada (del 13 de gener al 21 de 
març), podreu veure al vestíbul de l’edifici del Port de 
Tarragona (passeig de l’Escullera, s/n) aquesta escultura 
de Núria Fernàndez Estopà.

Aquesta peça ha passat a formar part de Fons d’Art del 
Port de Tarragona, ja que ha estat la guanyadora del 
premi adquisició de la 1a Biennal de’Art Contemporani 
ExPortArt - ImPortArt - Port de Tarragona 2013. 

Es va celebrar una exposició amb les 30 obres 
seleccionades de la Biennal, del 8 de novembre al 15 
de desembre de 2013, al Tinglado 4 del Moll de Costa 
del Port de Tarragona.

Sobreviure a Fukushima (Banc de peixos)
Instal·lació cilíndrica i accessible a l’interior. 

Inflables metal·litzats i dibuixos amb retolador permanent
200 cm x 120 cm ø - 2013
Núria Fernàndez Estopà



TALLER AL PARC INFANTIL DE NADAL

LA IL·LUSIÓ DEL FAR
Taller al Parc Infantil de Nadal (Palau Firal de Congressos 
Lloc: Estand Museu del Port de Tarragona).
Del 26 de desembre de 2013 al 3 de gener de 2014

Amb motiu del Xè aniversari del Museu de Fars dediquem 
el taller al Far de la Banya i proposem als participants 
crear un rotoscopi per tal de veure com el Far de la 
Banya ens pot il·luminar.

Activitat formativa, de manualitats i lúdica adreçada a 
nens i nenes de 3 a 8 anys.



VINE AL MUSEU... I CONEIXERÀS LA NOSTRA HISTÒRIA!
Visita teatralitzada amb 3 personatges de la història romana, 
moderna i contemporània del Port de Tarragona.

Activitat familiar
Diumenge, 19 de gener de 2014
Durada: 90 minuts
Hora: 12 h
Idioma: castellà
Lloc: Museu del Port de Tarragona
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Aforament limitat

Organitzada amb motiu de la Marató Costa Daurada 
Tarragona 2017.

VISITA TEATRALITZADA



DIUMENGES AL FAR DE LA BANYA

LA LLUM DE LA MAR
Visites guiades al Far de la Banya amb motiu del Xè 
aniversari del Museu de Fars.

Diumenges 26 de gener, 30 de març i 27 d’abril de 
2014
Idioma: català
 
Diumenge, 23 de febrer de 2014
Idioma: castellà
 
Hora: 12.30 h
Lloc: Museu de Fars - Far de la Banya (dic de Llevant)

Aquestes visites són gratuïtes, sense reserva prèvia, 
però amb aforament limitat.



VISITES TEATRALITZADES
L’activitat finalitzarà amb una passejada en golondrina 
per les dàrsenes del Port.
   
Activitat adreçada al públic en general, un diumenge 
cada mes.

Hora: 12 h

Aforament limitat

Per a més informació consulteu la web del Museu del Port 

DIUMENGES AL MUSEU



BIODIVERSITAT AL PORT DE TARRAGONA
Descobrirem algunes de les espècies d’aus que ens vi-
siten. 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, 23 de març de 2014
Durada: 90 minuts, aproximadament
Hora: 12 h
Lloc: Museu del Port de Tarragona
Cal portar binocles

Activitat familiar gratuïta amb reserva prèvia
Aforament limitat
 
Activitat organitzada conjuntament per la Direcció 
d’Instal·lacions i Medi Ambient del Port de Tarragona i 
el Museu del Port amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua.

VINE A VEURE OCELLS



Informació i reserves:
Museu del Port de Tarragona

Refugi 2, Moll de Costa
977 259 400 ext 4422

museuport@porttarragona.cat

Totes les activitats amb reserva prèvia es formalitzaran com a 
màxim 15 dies abans de la data de les activitats.



EL DOCUMENT DEL MES ÉS...

Desembre
Fotografia del primer local del Club Nàutic al Moll 
Transversal. Autor desconegut. Cap a 1915

Així com la pesca ha estat practicada des de molt temps 
enrere, les activitats relacionades amb el lleure i l’esport 
són molt més properes a nosaltres i estan íntimament 
vinculades al Club Nàutic i a la seva fundació l’any 
1878, a iniciativa d’Antoni Escofet.  Testimonis gràfics 
i documentals indiquen que el Club Nàutic o Societat 
de Regates disposà  a partir de 1887 d’una caseta de 
fusta que es va situar al dic Transversal del Port, la qual 
esdevingué la seu dels seus socis, coneguts també com 
a “xiflats”.



EL DOCUMENT DEL MES ÉS...

Gener
Fotografia del tinglado 4 i el magatzem de refugi 2 
del Moll de Costa després dels bombardejos aeris de 
la Guerra Civil

El Port de Tarragona es va veure greument afectat pels 
atacs aeris que van tenir lloc en els anys de la Guerra 
Civil; els bombardejos van ser especialment cruents el 
1938 en què impactaren 277 projectils en diversos 
indrets del port.



Febrer
Registre d’entrada i sortida de vaixells de l’any 1936 
amb anotació del vaixell presó Mahón

Fou habitual en els ports durant la Guerra Civil l’ús de 
vaixells mercants per al confinament de presos polítics, 
els coneguts com a vaixells presó. Cal tenir en compte 
que les presons eren plenes en períodes de conflicte 
i l’aïllament dels presos polítics enmig del mar es va 
considerar una bona idea.

EL DOCUMENT DEL MES ÉS...



Març 
Expedient de depuració d’un empleat de la Junta 
d’Obres del Port de Tarragona de l’any 1940

Un cop acabada la Guerra Civil i amb l’adveniment de 
la dictadura de Franco calia reconstruir l’administració 
del nou estat, cosa que comportava la depuració dels 
funcionaris, especialment d’aquells i aquelles que no 
mostressin adhesió incondicional al nou règim.  

EL DOCUMENT DEL MES ÉS...



Amb motiu del 75è aniversari de l’acabament de la 
Guerra Civil diverses entitats de la ciutat de Tarragona 
han programat actes de diversos tipus (exposicions, 
conferències, etc.) per tal de commemorar aquesta 
efemèride. El Port de Tarragona s’ha unit també a 
aquesta iniciativa amb la producció d’una exposició 
sobre el Port de Tarragona durant la contesa, els atroços 
bombardejos a què foren sotmeses les instal·lacions, els 
vaixells emprats com a presons, els desperfectes als 
molls i magatzems, la interrupció del tràfic comercial, 
la repressió duta a terme mitjançant expedients de 
depuració als empleats i les tasques de reconstrucció. 

PRESONS FLOTANTS, REPRESSIÓ I BOMBES AL PORT DE 
TARRAGONA (1936-1939)
Organitza: Arxiu del Port de Tarragona
Lloc: vestíbul de l’Arxiu del Port de Tarragona (C/Anselm Clavé, 2)
Del 14 de gener al 28 de març de 2014.

EXPOSICIÓ



EPUB I MOBI (LLIBRES DIGITALS)

Títol: La gent de mar de Tarragona  (segle XVII)
Autors: Salvador-J. Rovira i Josep M. Sanet
Edició: Digital
Ressenya: Atrets com estem per diversos motius per les 
qüestions marineres, ens hem decidit a unir esforços per 
estudiar la gent de mar siscentista de Tarragona i Tamarit 
a fi de contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, 
a emplenar un xic el buit historiogràfic dels qui durant 
l’edat moderna vivien de la mar i per la mar.

En el present treball considerem tant Tarragona com 
Tamarit, en el segle XVII dos municipis veïns i indepen-
dents, pel fet que en l’actualitat formen un únic municipi i 
si se suma el territori el més normal és que també es faci 
el mateix amb la història.

Plànol de la ville et molle de Taragone en Catalogne assiegé par l’armée du 
Roy tres chrestien Louis 14 commandée par le Mariscal de la Motte et le Duc 

de Bregé Admiral le 22 octobre en 1644
Fototeca de l’Arxiu del Port de Tarragona



Encesa de l’arbre de Nadal al Serrallo



COL·LECCIÓ LLIBRE DIGITAL

El Port de Tarragona inicia la seva col·lecció de 
publicacions en formats ePUB, MOBI, iBook i pdf. El 
primer llibre electrònic que s’edita és “Tarragona en 
el primer terç del segle XIX. El comerç amb Amèrica  
Participació i guanys”, de Luis Ballester Baiges.

Aquest llibres es pot descarregar, gratuïtament, a 
l’apartat de llibres digitals de la pàgina web del Port 
de Tarragona.



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 hores

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



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

TOT L’ANY
De dilluns a divendres: de 10 a 14 h

Tel. 977 259 400 - ext. 5001 i 5002
arxiu@porttarragona.cat

HORARI DEL MUSEU DEL PORT
DE TARRAGONA

HORARI DEL MUSEU DE FARS

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES

HORARI DE L’ARXIU DEL
PORT DE TARRAGONA



Fragment de l’exposició “El Fons d’Art del Port de Tarragona. 25 anys”.
Francesc Torres
Fragment de l’exposició “El Fons d’Art del Port de Tarragona. 25 anys”.
Francesc Torres



També pots fer-te amic nostre als Facebooks:

Activitats i exposicions 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

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, de 
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


