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Factura  de la casa comercial Antonio Budesca de Tarragona per a 

l’adquisició de diferent material per al laboratori de la Junta d’Obres 
del Port, 1960 
 

 
 

 
 

 

Dades del document 
 
Arxiu del Port de Tarragona (APT). Fons Junta d’Obres del Port de 

Tarragona- Autoritat Portuària de Tarragona. Despeses i comptes. 
Factura empresa Antonio Budesca, 30 de juny de 1960. Signatura 1624. 

 
 



 

El laboratori de la Junta d’Obres del Port 
 

 
La primera referència que tenim sobre un laboratori al Port de Tarragona 
data de l’any 1935 en què es decideix cobrir la plaça d’encarregat 

d’obres, laboratori i tallers a favor d’Enrique Gómez de Membrillera y 
Barrie. Segons l’informe s’explica que en els plans econòmics d’anys 

anteriors ja figurava la plaça de químic, però que fins al moment no 
s’havia considerat oportú cobrir-la.  
La qüestió és que els laboratoris son part intrínseca de les obres 

d’enginyeria; les proves d’assaig de materials estan a l’odre del dia en 
qualsevol obra i, per tant, personal tècnic i especialitzat encarregat de 
dur-les a terme, també. 

La Comissió Permanent de la Junta d’obres del Port aprovà el 
nomenament de Membrillera en sessió de 19 de juny de 1935. 

L’adveniment de la Guerra Civil sembla que frenà el projecte per uns 
quants anys, i que el poc material que hi havia al laboratori fou destruït 
en els bombardejos que afectaren greument la zona portuària. 

Es tornen a trobar referències explícites al laboratori a finals de l’any 
1950 en què la Junta d’Obres del Port fa un esforç econòmic 
considerable per dotar-lo, adquirint materials per valor de 116.000 

pessetes (uns 700 euros actuals).  Material que anava des d’estufes per 
assecar i conservar provetes, volumenòmetres, rellotge d’arena, 

termòmetres, motlles, embuts, balances, premsa hidràulica, peses, etc. 
Després es troben notícies més esporàdiques com la factura de l’any 
1960 que presentem com a document del mes. 

 
 

 
La documentació comercial 
 

 
La documentació de caràcter comercial, que fins i tot avui en dia ens pot 
semblar banal i poc important, històricament, sembla que només hagin 

estat sensibles a conservar-la les administracions públiques, i és una 
veritable llàstima, perquè la informació que contenen els dossiers 

publicitaris o les mateixes factures, és vital per a la història econòmica, 
no només d’un organisme o d’una institució, sinó també d’un país.  
Les cases comercials locals, les foranes, les que ofereixen material molt 

específic, i la fluctuació en la seva contractació, informació que és bo 
saber i conèixer, en el democràtic benefici de la transparència.  

Vegem-ho a la factura que presentem com a document del mes.  
 
 

 
 
 



 

La factura 
 

Datada el 30 de juny de 1960, emesa per l’ortopèdia-òptica Antonio 
Budesca, casa fundada l’any 1897 a Tarragona (encara activa avui en dia 
al mateix establiment del carrer Unió, 2) en la que s’hi podien trobar 

articles com lents, ulleres, braguers o faixes. Empresa que va ser 
premiada amb el Gran Premi l’any 1922 de l’Exposició de Productes 

Locals de Tarragona i que comptava amb dos diplomes d’honor de les 
exposicions mèdiques de Tarragona (1919) i de Lleida (1923). Tot això 
només llegint l’encapçalament del document.  

Si entrem en el cos  del document, sabrem, a més, els productes que va 
adquirir la Junta d’Obres del Port de Tarragona, alguns d’ells (proveta 
graduada de 200 cc) destinada al seu laboratori i el preu que en va 

pagar. 
Un seguit de dades, la lectura i anàlisi de les quals, ajuden a les 

persones investigadores a avançar en les seves recerques i a corroborar 
hipòtesis preestablertes; en això consisteix la seva fascinant tasca.  
La factura de la casa Budesca, es podrà veure durant tot el mes 

d’octubre, exposada a la vitrina Compartint la mar amb... del Museu del 
Port de Tarragona, que portarà el nom: Dels estris de laboratori, i 

l’acompanyaran objectes del fons del Museu relacionats amb material del 
laboratori de la Junta d’Obres del Port de Tarragona. 
 

 
 

 


