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MEMÒRIA DE L’ARXIU DEL PORT. ANY 2007

Premi d’investigació

Una de les tasques en què s’ha estat treballant des de l’Arxiu del Port en
aquest any 2007, ha estat la preparació de l’edició del llibre guanyador del I
Premi d’Investigació Port de Tarragona. Tot i que el premi ja va ser
lliurat el 2006, l’obra guanyadora del certamen, d’Enric García Domingo, va
veure la llum el dia 26 de juny de 2007, en un acte presentat per Josep
Maria Sánchez Carrión, degà territorial del Collegi Oficial d’Enginyers
Navals i Oceànics, el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep
Anton Burgasé Rabinad i Jordi Ferré, gerent de Cossetània edicions. 80 anys
de construcció naval a Tarragona, 1918-1998 (Astilleros de Tarragona,
S.A.) és un recorregut exhaustiu per la història naval a Tarragona, centrat
en l’activitat desenvolupada per l’empresa Astilleros Tarragona, S.A., des
dels seus orígens, fins al seu tancament, a finals del segle XX. L’obra, forma
part de la Collecció Saturnino Bellido de les edicions de l’Autoritat
Portuària de Tarragona.
Continuant amb els premis, la convocatòria del II Premi d’Investigació Port
de Tarragona, va finalitzar l’octubre de 2007. S’hi presentaren dos treballs,
la valoració dels quals es farà a primers de l’any 2008. Recordem que
l’esperit d’aquest certamen és el d’incentivar la investigació i els estudis
relacionats amb el Port de Tarragona i la seva àrea d’influència.

Difusió i divulgació

Seguint amb la línia de foment de la investigació i de divulgació i difusió
dels fons de l’Arxiu, al llarg de l’any 2007 s’han dut a terme diverses
actuacions en aquest sentit, com per exemple, la preparació de dues

conferències sobre la història del Port de Tarragona dins la programació del
primer trimestre del curs acadèmic 2007-2008 de les Aules d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran de Reus i Tarragona. La xerrada titulada “El
Port de Tarragona, més de 2.000 anys d’història” comptà amb l’assistència
d’un públic molt nombrós.
S’ha preparat, així mateix, una comunicació per presentar al VIII Congrés
d’Anabad o el que és el mateix la Federación Española de Asociaciones de
Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, que
tindrà lloc a Madrid el mes de febrer de 2008. Amb el títol “Los archivos
portuarios, la memoria escrita de los puertos”, el Port de Tarragona,
juntament amb el de Huelva, participarà en una Taula Rodona d’Arxius
d’Empresa presentada per Manuel Carnicero Arribas, president de l’
Associació d’Arxivers de la Comunitat Autònoma de Madrid.
El mes de novembre de 2007, la coordinadora de l’Arxiu del Port, va impartí
una ponència en el transcurs de les III Jornadas Técnicas de Archivos
Portuarios a Gijón dedicades a la Normalització i xarxes d’arxius. Com a
coordinadora dels Grups de Treball de Ports i de les II Jornadas Técnicas de
Archivos Portuarios que es van fer a Tarragona l’any 2005, presentà un
balanç de les Jornades de Tarragona i de la feina feta pels diferents Grups
de Treball, en especial pel Grup de Difusió del qual, l’Arxiu del Port de
Tarragona també en forma part.
S’han publicat diversos articles en les revistes Alport i Unió de Jubilats del
Port amb els següents títols: “Un espai urbà amb dos-cents anys d’història:
la plaça dels Carros”, “La installació de les primeres grues elèctriques al
Port de Tarragona”, “La pólvora, les barrinades i la construcció del Port”,
“L’intent fallit de creació d’un Consolat de Mar a Tarragona” i “La visita de la
família reial de Carles IV al Port de Tarragona”.
Un dels objectius que perseguim des de l’Arxiu del Port, és que la
informació que apareix dels nostres fons i dels serveis que prestem estigui
el més al dia possible, és per això, que s’han revisat, novament, els
continguts d’internet de la pàgina web del Port de Tarragona, s’han atès els
formularis enviats des de la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat
de Catalunya per a l’Estadística d’Arxius de Catalunya i s’han fet esmenes al

Censo- Guia de Archivos Españoles de la pàgina web del Ministeri de
Cultura.

Consultes

En aquest any 2007 s’han atès un total de 328 consultes, tant del personal
de la pròpia administració portuària, com de persones externes a
l’organització; destaquen en aquest sentit, les consultes relacionades amb
el Fons d’Imatges, de les quals cal considerar l’aportació de gran quantitat
d’imatges per a l’elaboració de l’Audiovisual del Museu del Port, pel del
Vinmuseum o Museu de les Cultures del Vi de Vilafranca del Penedès, per a
la confecció de plafons als fars del Delta de l’Ebre a instàncies del personal
tècnic del Parc Natural del Delta de l’Ebre, o per a la decoració d’un
establiment de restauració del carrer Apodaca de la ciutat.

Assessoraments

A banda, cal fer menció, dels assessoraments fets des de l’Arxiu en
assumptes relacionats amb el patrimoni portuari, sobre el Fons d’Art, la
senyalització dels espais culturals portuaris, la promoció d’obres portuàries
com el dic de Llevant, la remodelació del barri del Serrallo, o la informació
donada a l’Ajuntament de la ciutat amb motiu de la inauguració d’un carrer
dedicat al que fou director del port Saturnino Bellido Díaz.

Formació del personal

Quant a la formació, cal destacar que el personal adscrit a l’Arxiu del Port,
ha anat realitzant cursos específics relacionats amb les tasques que
desenvolupen; citarem els següents:
-Introducció als sistemes de gestió documental, organitzat per l’Escola
d’Administració Pública els dies 18, 25 de maig i 1 de juny de 2007.

-L’arxiu d’imatges i la seva regulació legal, organitzat per l’Associació
d’Arxivers de Catalunya i l’Arxiu del Port de Tarragona, impartit a les
dependències de l’Arxiu del Port de Tarragona el dia 16 d’octubre de 2007.
-Taller sobre la conservació preventiva en especial el tractament contra els
fongs, organitzat per l’Escola d’Administració Pública a Tarragona el 24
d’octubre de 2007.
-Jornades d’Estudi i debat: Tarragona a l’època de Cristòfor Colom, els dies
8 i 9 de novembre de 2007, organitzades per l’Arxiu Històric de Tarragona.
-Seminari sobre classificació en documentació municipal, organitzat per
l’Associació d’Arxivers de Catalunya i el Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal de l’Ajuntament de Tarragona i impartit el dia 14 de novembre de
2007.

Manual de procediment de transferències i consulta

Arran de les III Jornades Tècniques d’Arxius Portuaris realitzades a Gijón el
mes de novembre, s’ha estat treballant en la implantació de noves plantilles
o formularis de consulta, préstec, reproducció i full de transferència de
documentació a l’Arxiu, comuns a tots els arxius de ports. Aquesta actuació
ha anat acompanyada de la redacció d’un manual per al Procediment de
Transferència de documentació a l’Arxiu i de consulta, amb l’ajut
inestimable

dels

companys

del

departament

de

Planificació

i

Desenvolupament Estratègic de l’APT. Amb aquest Manual, a l’abast de
qualsevol usuari registrat a l’APT, l’Arxiu del Port, tindrà procedimentades,
per primer cop, les operacions de transferència de documentació, consulta,
préstec i reproducció de documents, sens dubte una eina imprescindible per
a la nostra feina diària.
Precisament en aquest any 2007 hi ha hagut 15 transferències de
documentació a l’Arxiu del Port que ha suposat la incorporació de 524 noves
unitats d’installació.

Biblioteca i Hemeroteca

Pel que fa a la Biblioteca i l’Hemeroteca, cal dir, que el nombre de
publicacions

adquirides

via

intercanvi,

continua

augmentant

progressivament, gràcies al seguiment que se’n fa des del Servei de
Publicacions del Port de Tarragona, amb qui hem collaborat estretament en
les publicacions aparegudes en aquest any 2007, així com en les previstes
per al 2008.
Amb el Collegi d’Advocats de Tarragona i amb l’Hemeroteca Caixa de
Tarragona s’han signat convenis de cessió de material bibliogràfic, en
concret de la collecció legislativa de la Gazeta de Madrid des de l’any 1874
fins el 1940, del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona des del 1873
fins al 1960, el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya dels anys 1933
al 1935 i altres obres legislatives que formaven part del nostre fons
bibliogràfic; d’aquesta manera s’ha alliberat espai dels saturats dipòsits de
l’edifici de la plaça dels Carros.

Digitalització de fons

Per tal de millorar l’atenció als usuaris s’ha adquirit un lector de microfilms i
escaner que permet la digitalització de la documentació microfilmada del
Fons Junta Protectora de les Obres del Port (1790-1836). Un cop tots els
microfilms estiguin escanejats la documentació podrà ser consultada pels
usuaris a través de l’ordinador en fitxers pdf, i es podran imprimir els
documents segons les necessitats que es tinguin.
La Unitat de Delineació de l’APT ens ha digitalitzat en aquest any 2007 una
bona quantitat de plànols antics, els originals dels quals es troben en els
projectes d’obres i que són de freqüent consulta per part dels nostres
investigadors.

Visites

Hi ha hagut dues visites a les dependències de l’Arxiu del Port; d’una banda
un grup d’alumnes de l’IES Callipolis i de l’altra dels tècnics del Centre de
Documentació del Port de Santander.

Donació de documents

Dos antics estibadors, Joan Flores i Josep Mallol ens han cedit còpies de
documents com la Memoria de la Caixa de Previsió Social dels Obrers del
Port de Tarragona de l’any 1933 al 1935, un conveni de la Sociedad de
Estibadores del Puerto de Tarragona de l’any1931 o una llista de socis de la
Sociedad Marítima y Protectora de l’any 1932. Per altra banda, Josep Maria
Sanet, usuari habitual de l’Arxiu del Port, ens ha cedit còpia d’una fotografia
del vaixell Maria Antonieta, propietat de la naviliera Merelo Barberà
anys 50.
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