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ARXIU DEL PORT. MEMÒRIA 2006 

 

L’any 2006 es va encetar amb l’acte d’atorgament del I Premi d’Investigació 

Port de Tarragona al seu guanyador, Enric García Domingo, pel treball: 

Astilleros de Tarragona. 80 anys de construcció naval 1918-1998. El premi 

està dotat amb 6.000 euros i comporta l’edició de l’obra premiada, tasca en 

la qual s’ha estat treballant durant els darrers mesos de l’any. Es preveu 

que aquesta publicació, que formarà part de la Col�lecció Saturnino Bellido, 

vegi la llum el juny del 2007. 

Així mateix, s’han redactat i publicat al Butlletí Oficial de la Província, les 

bases del II Premi d’Investigació Port de Tarragona. S’ha editat un full 

informatiu i se n’ha fet la difusió pertinent, tant en els mitjans de 

comunicació habituals: El Vigía, Marítimas, a la pàgina web del Port, a les 

revistes d’arxivística, tant catalanes com estatals: Butlletí de l’Associació 

d’Arxivers de Catalunya, Arxius (butlletí de la Subdirecció General d’Arxius 

de la Generalitat de Catalunya), Hoja Informativa de Anabad o la revista 

Puertos, publicada per Puertos del Estado. 

Com en anys anteriors, s’ha participat en la realització de dos cursos de 

formació organitzats per l’Associació d’Arxivers de Catalunya, juntament 

amb el Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona: 

Protecció de dades de caràcter personal i arxius, impartit per l’advocat 

Josep Matas i Firma digital i certificació digital, a càrrec d’Ignasi Alamillo 

Domingo, responsable de l’Àrea d’Assessorament i Investigació de l’Agència 

Catalana de Certificació. El primer d’aquests cursos va tenir lloc a les 

dependències de l’Arxiu del Port i hi assistiren 15 professionals del món dels 

arxius.  

S’ha col�laborat amb el préstec de material gràfic en l’exposició: Catalunya 

marítima. Crònica en blanc i negre 1880-1980. Els treballs portuaris, 

organitzada pel Museu Marítim de Barcelona. 



 

També s’ha facilitat material, tant gràfic com documental, per a les 

següents publicacions: Tarragona el camí cap a la modernitat. Urbanisme i 

arquitectura, d’Elena de Ortueta, editat per Lunwerg editors juntament amb 

l’Autoritat Portuària de Tarragona, Els fars de Catalunya, de Joan Alemany, 

editat per Rosa Esteve i associats i per l’article “Un recorregut per l’Arxiu 

Central del Port de Tarragona”, publicat en el número 21 del butlletí El Racó 

de l’Arxiu, de l’Arxiu Municipal de Constantí. 

De la mateixa manera s’ha redactat el capítol titulat “El Port durant la II 

República”, que forma part de l’obra La II República al Camp de Tarragona, 

editat pel Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de 

Tarragona, publicat amb motiu del 75è aniversari de la proclamació de la II 

República. S’ha col�laborat també amb la revista Alport, amb la redacció 

dels articles següents: “II Jornadas Técnicas de Archivos Portuarios”, 

publicat en el número 26, “El Port de Tarragona durant la II República” en el 

número 27, “Història d’un moll centenari: el moll de Costa”, en el número 

28 i “La biblioteca-hemeroteca de l’Arxiu Central del Port”, en el número 29. 

Amb l’article “Los archivos de los puertos españoles, baluartes de la 

memoria escrita” s’ha col�laborat, per primer cop, amb la revista Portus, 

que publica RETE, l’Associazione per la collaborazione tra porti e città. 

S’ha participat activament en l’elaboració del Pla Cultural de Tarragona, 

assistint a les diverses reunions convocades per al seu estudi. Es van crear 

comissions sectorials per a debatre i definir les línies de futur que ha de 

seguir la cultura a la ciutat de Tarragona. D’aquestes comissions en  

formaven part els diversos agents culturals de la ciutat. L’Arxiu del Port va 

quedar adscrit a la Taula de Patrimoni i Investigació del Pla Cultural. 

Els lligams amb els arxius dels altres ports espanyols s’han consolidat. La 

relació amb els seus responsables es va iniciar a Huelva l’any 2004 amb 

motiu de les I Jornades Tècniques d’Arxius Portuaris, es consolidà a 

Tarragona el 2005 en les II Jornades Tècniques d’Arxius Portuaris, i es veu 

reflectida en les tasques portades a terme pels diferents Grups de Treball, 

centrats aquest any, principalment, al voltant de dues qüestions: la revisió 

de la Guía de Recomendaciones para la organización y funcionamiento del 

Sistema de Archivos de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias i en la 



 

confecció de l’edició del llibre d’Actes de les II Jornades Tècniques d’Arxius 

Portuaris que van tenir lloc a Tarragona el novembre de 2005. 

La Guía de Recomendaciones és un document creat a partir de la Comisión 

Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de Fomento y sus 

Organismos Públicos, qui la va emprar del Grup de Treball format per 

responsables d’arxius portuaris i autors de la redacció d’un esborrany 

d’aquest document. Després de les oportunes modificacions, correccions i 

suggeriments es retornà el document en qüestió a Puertos del Estado que 

és qui ha de resoldre sobre això. 

Quant al llibre d’actes de les II Jornades Tècniques d’Arxius Portuaris, la 

coordinació del qual s’ha portat a terme des del mateix Arxiu del Port, ha 

comportat la recopilació de totes les ponències, de la Taula Rodona, així 

com les intervencions que van tenir-hi lloc, amb l’objectiu d’elaborar un 

instrument eficaç i pràctic per als professionals dels arxius. 

A nivell intern, a l’Arxiu, s’ha treballat intensament en la secció de Biblioteca 

i Hemeroteca, amb l’objectiu de fer difusió dels seus fons. Per aquest motiu, 

es va establir contacte amb el Servei de Biblioteques de la Diputació de 

Barcelona, els tècnics del qual tenen al seu càrrec la gestió del Fons 

d’Història Local de Catalunya. Ens va interessar, especialment, que la  

nostra Biblioteca formés part d’aquest Fons i, sobretot, tenint en compte 

que el nostre catàleg està en línia. La nostra proposta es va considerar 

positivament però caldrà esperar a que el Fons d’Història Local s’ampliï a les 

comarques de Tarragona. 

Cal fer esment al fet que el nombre de volums de la Biblioteca de l’Arxiu 

s’ha ampliat considerablement des de la creació del Servei de Publicacions 

del Port de Tarragona l’any 2004 i, especialment, des que s’inicià el 

Programa d’Intercanvi engegat per aquest Servei amb arxius, biblioteques i 

centres culturals, tant de Catalunya com de l’Estat espanyol. Es pretén amb 

aquesta acció, d’una banda, fomentar la relació entre institucions, i de 

l’altra, donar una sortida adequada  a les edicions per tal d’evitar la seva 

acumulació en els magatzems aplicant, d’aquesta manera, criteris d’eficàcia 

i economia, i contribuint, a més, a la missió de difusió, principal objectiu de 

les institucions culturals. 



 

Pel que fa al nivell de consultes, cal dir que es manté al mateix ritme que en 

anys anteriors, encara que es constata un augment considerable de les 

consultes no presencials, és a dir, a través del correu electrònic, de la qual 

cosa es dedueix que la informació que sobre l’Arxiu conté la pàgina web del 

Port de Tarragona és el suficientment atractiva i pràctica a la vegada com 

per cridar l’atenció de més d’un centenar de persones que s’han adreçat al 

nostre centre utilitzant aquesta via. Recordem, a més, que el catàleg de la 

nostra Biblioteca està en línia en aquesta mateixa pàgina. Finalment, cal 

destacar l’augment dels préstecs de material d’aquesta Biblioteca que, com 

ja hem comentat, ha sofert un considerable augment arran del programa 

d’intercanvi que porta a terme el Servei de Publicacions del Port de 

Tarragona. 

 

 

 

 
 
 


