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MEMÒRIA 2015 
 

1. ELS FONS DOCUMENTALS 

 

1.1. La digitalització  

 

Aquest any 2015 s’han passat a format digital les memòries anuals de la 

Junta d’Obres del Port de Tarragona i de l’Autoritat Portuària de Tarragona, 

des del 1871 a l’any 2000. 

Un total de 99 fitxers i 8.606 pàgines, una part dels quals estan disponibles a 

l’apartat Memòria del Port de la zona de descàrrega de la pàgina web del Port 

de Tarragona (1993-2013), i les memòries històriques (1870-1992), es 

poden consultar a l’Arxiu digital. 

Conjuntament amb els companys de Delineació i Planimetria de l’Autoritat 

Portuària, s’ha continuat amb la digitalització dels plànols que acompanyen 

els projectes antics d’obres per a preservar-los de l’ús i manipulació futurs, 

així com per facilitar la seva consulta i reproducció. Actualment estan a 

l’abast també a l’Arxiu Digital els plànols de dos-cents projectes des de l’any 

1868 fins al 1940. 

 

1.2. Les transferències de documentació 

 

Els departaments i direccions de l’Autoritat Portuària durant l’any 2015, han 

dut a terme 11 transferències, fet que ha comportat l’ingrés de 577 caixes 

d’arxiu, uns 66,35 metres lineals més d’espai ocupat, que en total arriba a la 

 

                               
       

 

http://www.porttarragona.cat/ca/descarregas/cat_view/154-apt/156-port-de-tarragona/244-memoria-del-port/1056-memories-apt-1993-2013.html
http://www.porttarragona.cat/ca/arxiu-digital-sp-726026498/category/memories-histori.html
http://www.porttarragona.cat/ca/arxiu-digital-sp-726026498/category/memories-histori.html


xifra de 2.501,41 metres lineals repartits entre els dos edificis de l’Arxiu: al 

carrer del Mar i a la plaça dels Carros. 

 

1.3.  Els préstecs i les consultes 

 

Des de l’any 2013 comptem amb una nova aplicació informàtica elaborada 

des de la Direcció de Sistemes de l’APT i els tècnics de l’Arxiu del Port, que 

permet la gestió integral de les consultes, els préstecs i les reproduccions. 

Gràcies a l’eina podem obtenir dades trimestrals i anuals, tant de consulta, 

com de préstec o de reproducció de documents. Així doncs durant l’any 2015 

el nombre de consultes (presencials i no presencials) ha estat de 288, 765 

els documents consultats i 6.580 les reproduccions realitzades (en paper i en 

format digital). Pel que fa als préstecs de documents se n’han fet 287 i 26 de 

Biblioteca.  

Durant aquest any 2015 s’ha dut a terme una nova revisió dels indicadors i 

també del procediment de Transferència de Documentació a l’Arxiu, consultes 

i préstecs, integrat dins el Sistema de Gestió de la Qualitat de l’Autoritat 

Portuària de Tarragona. Els nous indicadors incideixen sobre la tasca del 

personal de l’Arxiu i la seva eficiència a l’hora de servir la documentació i 

gestionar les transferències, però també  evidencien si hi ha o no demora en 

la devolució dels préstecs de documentació per part del personal de 

l’Autoritat Portuària, tot amb l’objectiu de prestar un millor servei a les 

persones usuàries del nostre Arxiu.  

 

 

          
 

 



2. EL FONS D’IMATGES 

 

Amb 10.909 fotografies registrades i digitalitzades, el Fons d’Imatges de 

l’Arxiu del Port continua tenint un volum considerable de consultes, 343 

comptades aquest any 2015, i 1963 cerques a la base de dades i 1266 fotos 

buscades. Recordem que des de juliol de 2014 la Fototeca de l’Arxiu del Port 

està disponible en línia a través de la pàgina web del Port de Tarragona.  

S’han servit imatges per a exposicions externes: Guàrdia Urbana de 

Tarragona i Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre. També ens han demanat 

imatges per a il·lustrar publicacions com la revista Gitanos.cat, el Butlletí 

Arqueològic, o L’Abans de Deltebre (editorial Efados), per a tesis doctorals i 

reportatges de televisió. 

D’altres imatges han servit per acompanyar articles de diaris i revistes 

vehiculats a través de la Divisió de Comunicació de l’APT, i algunes 

fotografies han estat protagonistes d’El document del mes és... 

Durant l’any 2015 ha tingut lloc la cessió de 8 fotografies per part de Rafael 

Vidal i Àngel Archilla, als quals aprofitem per agrair el seu gest. 

 

3. LA BIBLIOTECA I L’HEMEROTECA 

 

La Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu compta amb 8.801 exemplars, dels quals 96 

són en format digital, i la resta en suport paper. Aquest any 2015 s’ha dut a 

terme una important tasca de revisió de la biblioteca, tant físicament 

(detectar possibles duplicats, localitzacions, descatalogats, etc.), com 

informàticament, gràcies a la posada en marxa de noves funcionalitats i 

millora en el rendiment de l’aplicació que permet la seva gestió.   

El catàleg de la Biblioteca, que està disponible en línia, ha tingut 35.254 

visites.  

S’han editat i difós puntualment a través de la Intranet portuària els 

corresponents Butlletins de Novetats Bibliogràfiques amb periodicitat 

trimestral, amb l’objectiu d’informar el personal de l’administració portuària 

dels nous llibres registrats a la Biblioteca. 

 

https://extranet.porttarragona.cat:8003/fmi/iwp/cgi?-db=FOTOTECA%20%202012&-loadframes
http://www.porttarragona.cat/ca/bibliotecahemeroteca.html


Arran dels acords d’intercanvi que tenim establerts, la Biblioteca, ha 

incorporat 47 noves publicacions. Durant l’any se n’han establert de nous 

amb 27 entitats i institucions, tant de la ciutat (Arquebisbat de Tarragona, 

Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes, IES Martí Franquès...), com de fora 

(Archivo Histórico Provincial de Alicante, Biblioteca de Deltebre, Universidad 

de Sevilla...). 

Quant als descatalogats i duplicats, que des de fa uns anys intentem donar 

sortida via donació-intercanvi amb altres centres, aquest 2015 han estat 115 

les unitats enviades amb l’objectiu final d’optimitzar i ajustar la temàtica de 

la Biblioteca a l’àmbit marítim i portuari. 

L’Hemeroteca compta amb 418 capçaleres entre revistes i diaris de temàtica 

marítima i portuària. Seguint els mateixos criteris que per a la Biblioteca, de 

depurar i prioritzar les temàtiques marítimes i portuàries, aquest any 2015, 

s’ha donat sortida a 37 exemplars de números duplicats o descatalogats, a 

través de llistes periòdiques que s’envien a altres centres potencialment 

interessats, com les biblioteques universitàries i portuàries o les 

hemeroteques de la ciutat.  

 

4. EL PREMI D’INVESTIGACIÓ 

 

El 29 de gener de 2015 es va reunir el jurat del VI Premi d’Investigació Port 

de Tarragona per avaluar els 13 projectes que s’havien presentat. Formaren 

el jurat: Montse Adan Domènech, directora de Relacions Institucionals i 

Comunicació del Port de Tarragona, Coia Escoda Múrria, responsable de 

l’Arxiu del Port de Tarragona, Montserrat Soronellas Masdeu, doctora en 

Antropologia por la Universitat Rovira i Virgili i professora del Departament 

d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV, Imma Teixell Navarro, 

arqueòloga, i Quim Vendrell Moreno, coordinador de Publicacions del Port de 

Tarragona. 

El projecte guanyador d’aquesta edició, per unanimitat del jurat, va ser el 

titulat: Entre el mar, la terra i el sol. Història social i laboral dels treballadors 

i treballadores del Port de Tarragona (1887-1975) d’Esther Gutiérrez Escoda i 

Marc López González.  

 



El 17 de febrer de 2015 va tenir lloc l’acte públic de lliurament del premi als 

seus guanyadors a la Sala d’Actes de l’Arxiu del Port. Els premiats, sota la 

tutoria de Montserrat Soronellas, disposen d’un any per presentar el treball 

que serà publicat en el segon trimestre del 2016 sota la Col·lecció Saturnino 

Bellido de les publicacions del Port de Tarragona. 

 

5. LA DIFUSIÓ I LA DIVULGACIÓ 

 

De la mateixa manera que en altres anys i, pràcticament des que es va obrir 

al públic l’Arxiu, durant l’any 2015, s’han organitzat actes i activitats de 

diferent caire amb l’objectiu prioritari de donar a conèixer el nostre centre i 

els nostres fons. Articles, exposicions virtuals, presentacions de llibres, 

difusió a través dels canals socials, etc.  

 

5.1 Articles i textos 

 

-redacció de la Memòria de l’Arxiu 2015.  

–5 entrades a la Viquipèdia: Plaça dels Carros, Francisco García de 

Membrillera, Joan Smith Sinnot, Saturnino Bellido, Juan Ruiz de Apodaca 

-Revisions dels articles de la Viquipèdia: Arxiu del Port de Tarragona, Far de 

la Banya, El Serrallo 

- “Els xiringuitos del Port”. A: Unió de Jubilats del Port de Tarragona, núm. 

44, desembre 2015. 

-“25è aniversari de l’Arxiu del Port de Tarragona”. A: Butlletí de l’Arxiu 

Històric de Tarragona, núm. 18, desembre 2015. 

 

5.2 El document del mes és... 

Aquest 2015 el document del mes no ha estat només virtual, sinó que 

aprofitant que el Museu del Port complia 15 anys i el nostre Arxiu 25, amb 

periodicitat mensual, el document s’ha exposat a la vitrina del Museu del 

Port, Compartint la mar amb... situada a l’entrada de l’edifici museístic. 

La vitrina s’ha titulat d’una manera diferent cada mes, d’acord al document 

triat i a les peces del fons del Museu que l’han acompanyat per 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_dels_Carros
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Garc%C3%ADa_de_Membrillera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Garc%C3%ADa_de_Membrillera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Smith_Sinnot
https://ca.wikipedia.org/wiki/Saturnino_Bellido
https://ca.wikipedia.org/wiki/Juan_Ruiz_de_Apodaca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arxiu_del_Port_de_Tarragona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Far_de_la_Banya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Far_de_la_Banya
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Serrallo


contextualitzar-lo. A banda de poder-lo veure al Museu, però, el document 

s’ha continuat publicant a la pàgina web i se n’ha fet difusió pels canals 

socials. 

Els títols temàtics de les vitrines han estat:  

-Dels inicis de les obres al moll 

-De les inscripcions marítimes 

-De la vela al vapor 

-Del Nàutic i el rem 

-Del comerç i les mercaderies 

-Dels calafats i els mestres d’aixa 

-Dels oficis portuaris 

-De les pesqueres d’arrossegament 

-Dels estris de laboratori 

-Dels guardamolls i la policia portuària 

-Dels fars i senyals marítims 

 

Malgrat tenir bona acceptació aquesta activitat engegada el novembre de 

2011, i que ha assolit unes xifres de descàrrega de la pàgina web 

considerables (75.000), el mes de gener de 2016 s’ha publicat l’últim 

document del mes, el número 50, que és un llibre de certificacions i 

lliuraments de l’any 1816, concretament una certificació de pagament del dia 

1 de febrer, de 2000 rals d’ardit, al síndic dels Pares Caputxins de Tarragona, 

Carlos Morera, per a la reedificació del nou convent, i en compensació de la 

demolició de l’antic edifici situat al costat de la pedrera del Port.  

El comiat del document del mes es materialitzarà en una exposició que 

s’organitzarà al vestíbul de l’Arxiu amb el títol de 50 documents portuaris, 

que es podrà veure durant el primer trimestre de 2016. 

Ha pres el relleu d’aquesta activitat una nova acció de difusió que ha estat el 

blog ArxiPortus. 

 

5.3 Canals socials 

Continua sent un dels mitjans més consolidats i de referència, a banda de la 

pàgina web, la nostra presència a les xarxes socials, que endegàrem ja fa 

 

http://www.porttarragona.cat/ca/documentmes/1012-documents-2015/2273-el-document-del-mes-es-gener.html
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http://www.porttarragona.cat/ca/documentmes/1012-documents-2015/2308-el-document-del-mes-es-marc.html
http://www.porttarragona.cat/ca/documentmes/1012-documents-2015/2325-el-document-del-mes-es-abril.html
http://www.porttarragona.cat/ca/documentmes/1012-documents-2015/2349-el-document-del-mes-es-maig.html
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http://www.porttarragona.cat/ca/documentmes/1012-documents-2015/2477-el-document-del-mes-es-novembre.html
http://www.porttarragona.cat/ca/documentmes/1012-documents-2015/2500-el-document-del-mes-es-desembre.html
http://www.porttarragona.cat/ca/documentmes/1012-documents-2015/2524-l-ultim-document-del-mes-es.html
http://www.porttarragona.cat/ca/documentmes/1012-documents-2015/2524-l-ultim-document-del-mes-es.html
http://arxiportus.blogspot.com.es/


quatre anys, com a un vehicle més de difusió que ens han permès fer arribar 

les nostres activitats a un públic molt més ampli.  

La pàgina de Facebook, compta amb 1.686 seguidors i l’estadística de vistes 

d’articles és cada cop més elevada; s’ha assolit en aquest any 2015 una cota 

màxima de 2.749 vistes d’un sol article. Pel que fa al grup de Facebook 

Archivos Portuarios actualment està format per 279 membres. 

El compte de Twitter té 902 seguidors i s’han fet 5.077 tuits; al canal 

Pinterest hi tenim 218 seguidors i 1.700 pins o imatges repartides en 10 

taulers temàtics: fars, vaixells, museus marítims, Port de Tarragona, ports i 

activitats de l’Arxiu. 

Gran satisfacció vàrem sentir quan el mes de maig es va fer públic un llistat 

dels arxius catalans amb més presència a les xarxes socials i comprovàrem 

que el nostre Arxiu ocupava el 6è lloc de la taula de 20. De fet, quan vàrem 

apostar per les xarxes socials a l'estiu del 2012 ho vàrem fer amb l'absolut 

convenciment que seria una plataforma idònia per donar a conèixer les 

nostres activitats i els nostres fons. L’augment constant de seguidors en les 

diferents plataformes ens anima a seguir endavant per aquest camí. 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/arxiu.portdetarragona
https://twitter.com/ARXIUPORT_TGNA
http://www.pinterest.com/arxiuporttgna/


5.4. Arxiportus. El blog de l’Arxiu del Port de Tarragona 

 

Amb motiu del 25è aniversari del nostre centre i amb la finalització de 

l’activitat  El document del mes és... decidirem obrir un nou canal de 

difusió a la plataforma Blogguer, amb la publicació d’ArxiPortus el blog de 

l’Arxiu del Port de Tarragona, amb la pretensió de publicar entrades que facin 

referència als nostres documents, als nostres fons i a les nostres activitats.  

El blog va veure la llum a mitjans del mes d’agost de 2015, s’han fet 20 

entrades i ha tingut 6.068 visites. Es publicita a través de Facebook, Twitter i 

també de Google+ on hem comptabilitzat ja 21.382 visualitzacions.  

 

5.5. Dia Internacional dels Arxius 

 

A causa de les obres de millora de l’envoltant tèrmic de l’edifici que es 

realitzaren durant uns quants mesos, el 9 de juny, Dia Internacional dels 

Arxius, no vàrem poder dur a terme les activitats que teníem programades 

(jornada de portes obertes i visites teatralitzades). 

Tot i així, no deixàrem de fer una bona aportació a la celebració d'aquesta 

diada tan important per al món dels arxius, com va ser posar en línia a 

través de la pàgina web nous elements de descripció; concretament els 

inventaris dels fons: Junta Protectora de les Obres del Port de Tarragona, 

Fars, Ports Agregats, Castellarnau, Serrano Suñer, Fernando Pons Prat, Club 

Nàutic de Tarragona, Gremi de Marejants i Capitania Marítima de Tarragona. 

I també férem una altra actuació virtual, que consistí en l'aportació de dos 

articles sobre els enginyers i directors de les obres del Port de Tarragona, 

Saturnino Bellido Díaz i Juan Ruiz de Apodaca, a la Viquipèdia, l'enciclopèdia 

lliure en català que s'inicià l'any 2011 i que compta amb gairebé 500.000 

articles. A banda, i com a regal d’aniversari, els administradors de la 

Viquipèdia redactaren i publicaren un article sobre l’Arxiu del Port de 

Tarragona a partir de dades subministrades per l’Arxiu. 
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6. 25è ANIVERSARI 

 

Amb motiu del 25è aniversari de la inauguració de l’Arxiu del Port de 

Tarragona (4 de juliol de 1990), durant l’estiu de 2015 es van dur a terme 

unes importants obres a la seu central de l’Arxiu (plaça dels Carros) que 

consistiren en la millora de l’envoltant tèrmic de l’edifici, amb la substitució 

dels tancaments i la rehabilitació  de la façana deixant a la vista alguns 

elements arquitectònics decoratius originals que amb els anys havien restat 

ocults sota la pintura. L’estudi d’arquitectes Agua Architects de Tarragona 

van ser els autors del projecte i l’empresa Rècop l’encarregada de portar-lo a 

terme.  

La rehabilitació de la façana de l’edifici (construït l’any 1923) que s'ha dut a 

terme, així com algunes millores en l'interior de l'edifici, i l'aposta per la 

senyalització exterior, formen part també de l’objectiu d’apropar-nos a la 

ciutadania i la pretensió que l’Arxiu del Port continuï sent un punt de 

referència per a les persones interessades a conèixer la història, però també 

l'actualitat, del Port de Tarragona. 

Tot i que a causa de les obres no es van poder fer les activitats de celebració 

del 25è aniversari a partir del mes de juliol com estava previst, els primers 

actes es van organitzar a partir del mes de novembre, amb la intenció que 

s’allarguin durant tot l’any 2016 fins al mes de juliol. 

Així, el dia 11 de novembre, s’encetaren els actes de celebració amb la 

presentació a la premsa d’una nova activitat: Coneix l’Arxiu amb el capità 

Apodaca, una visita teatralitzada, en què aquest personatge portuari ens 

acosta la història del Port de Tarragona, i alhora ens ensenya com funciona 

l’Arxiu, els fons que acull, les condicions climàtiques de preservació de la 

documentació, ens mostra alguns documents, ens porta pels dipòsits i la Sala 

de Consulta, en un recorregut amè que comporta també l'exterior de l'edifici i 

la plaça dels Carros.  

Les visites van tenir lloc l’11 de novembre, el dissabte 14 de novembre i el 

diumenge 15 de novembre. A l’activitat hi van assistir en total 113 persones. 

 



La iniciativa es repetirà en tres ocasions més durant l'any 2016, 

concretament el 9 de juny, Dia Internacional dels Arxius, i també el primer 

cap de setmana del mes de juliol. 

 

7. LES EXPOSICIONS 

 

L’Arxiu del Port ha col·laborat en l’organització, muntatge i difusió de 

l’exposició Pugem al tren que es va inaugurar el dia 17 d’abril al Tinglado 1 

del Port de Tarragona, i que va estar organitzada conjuntament per 

l’Associació Cultural Ferroviària de Tarragona i Província i el grup de treball 

Memòria Ferroviària de Tarragona.  

La mostra s’emmarcà dins els actes commemoratius dels 150 anys del 

Ferrocarril de Tarragona a Martorell que va significar la unió per via fèrria de 

les nostres comarques amb Barcelona. Els objectius de la mostra eren 

bàsicament dos: 

-donar a conèixer les circumstàncies concretes que van envoltar la 

construcció de la línia ferroviària que va permetre la unió de Tarragona amb 

Barcelona l’any 1865.  

-difondre  l’evolució i la importància del ferrocarril a la ciutat i la seva àrea 

d’influència a través de les imatges,  i els objectes usats en les instal·lacions 

ferroviàries.  

Els 900 metres quadrats del Tinglado van acollir un gran nombre de peces, 

eines, màquines i uniformes de diferents èpoques i una maqueta en escala 

HO, que reproduïa algunes instal·lacions ferroviàries de Tarragona i comarca.   

L’exposició romangué oberta des del dia 17 d’abril fins al 12 de juliol i es van 

dur a terme visites guiades els diumenges, i concertades amb monitoratge 

per a centres escolars els dies feiners. La visitaren un total de 4.300 

persones. 

  
 7. LES PUBLICACIONS 

 

Durant l’any 2015 des de l’Arxiu del Port s’ha col·laborat amb el Servei de 

Publicacions del Port de Tarragona en les següents accions: 

 



-En qualitat de membres del jurat participàrem en la segona edició del Premi 

de Narrativa Curta del Port de Tarragona al qual optaren 42 joves. Els 

guardons van ser lliurats el 18 de juny. 

-en l’edició digital del llibre Els presos i el Port de Tarragona. Història de 92 

anys de treballs forçats (1792-1884) de Montserrat Gisbert Bel. 

-en l’edició del llibre La Segona Guerra Mundial al Mar de l’Ebre i a 

Tarragona. Les traces del conflicte, de Josep Maria Castellví. (previst pel 

2016). 

-Els efectes de la Primera Guerra Mundial a Tarragona de José Javier Ortega 

Artigot l’edició digital del qual es va presentar el 26 de març de 2015 i que 

correspon al número 4 de les edicions digitals de les publicacions del Port de 

Tarragona. 

I com cada any, el 23 d’abril, vàrem estar presents a la Rambla de Tarragona 

per presentar les darreres publicacions en el marc de la Diada de Sant Jordi.  

 

8. ALTRES ACTIVITATS 

 

8.1. Visita pels espais de la Guerra Civil al Port de Tarragona  

 

Emmarcat dins els actes que tingueren lloc a la ciutat de Tarragona durant el 

mes de gener i febrer de 2015, amb el títol 15 de gener de 1939: el final 

de la Guerra Civil a Tarragona, organitzats per l'Ajuntament de Tarragona 

i el seu Servei d’Arxiu i Documentació, l'Arxiu del Port aportà l’activitat: Visita 

pels espais de la Guerra Civil al Port de Tarragona que va anar a càrrec de 

l'historiador i professor de l'IES Pons d'Icart, Magí Aloguin Pallach. 

La visita va tenir lloc el diumenge 25 de gener i transcorregué al llarg del 

Moll de Costa per acabar al cap d’una hora i mitja als peus de les escales de 

Comandància. Hi assistiren 70 persones. 

 

8.2. L’Arxiu Educa 

 

El 12 de febrer iniciàvem amb entusiasme aquesta activitat amb un grup de 

29 alumnes de 1r de Batxiller de l’Institut Pons d’Icart de Tarragona. L’Arxiu i 

 



el Museu del Port de Tarragona ofereixen aquesta activitat pedagògica, que 

es pot fer en l’entorn classe a través d’un dossier didàctic, o bé amb una 

visita guiada als dos centres, en la qual l’estudiant i el professorat poden 

conèixer de primera mà, tant la tasca que s’hi fa, com els fons que s’hi 

custodien, acompanyats per un monitor que condueix l’activitat. Amb els fons 

documentals de l’Arxiu i la col·lecció del Museu del Port de Tarragona es 

pretén endinsar a l’alumnat en la disciplina científica de la història. 

 

9. LES COL·LABORACIONS 

 

• Amb el Museu del Port de Tarragona: préstec i consulta de diversa 

documentació per documentar peces del fons del Museu. Al llarg de tot l’any 

hem dut a terme el muntatge de la vitrina Compartint la mar amb... que 

aquest 2015 ha tingut com a protagonista El document del mes és...  

• Amb el Servei de Publicacions del Port: suport en l’edició, difusió i 

distribució de diversos llibres publicats durant l’any. 

• Amb la Guàrdia Urbana de Tarragona: préstec d’un exemplar del 

Reglamento para el Servicio y Policía de los muelles y de la Zona Marítima 

del Puerto de Tarragona de l’any 1884 per a exposició. 

• Amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya: cessió d’aula per a realitzar 2 

cursos: Taller de gestió de Documents Electrònics. Compartir coneixement, i 

La Viquipèdia i els arxius. Traçabilitat de la informació en obert i oportunitats 

de difusió. 

• Amb la URV: organització de la visita d’alumnes d’Arxivística al nostre 

centre. 

 

10. LES VISITES 

 

El 20 de març, una trentena llarga d’estudiants de la Universitat Rovira i 

Virgili matriculats a l’assignatura d’Arxivística, impartida per la Dra. Coral 

Cuadrada, van visitar el nostre centre. Durant la seva estada van veure els 

dipòsits de documentació, la sala de consulta i una selecció dels documents 

més representatius dels diferents fons que es custodien a l’Arxiu del Port.   

 



També visitaren l’Arxiu aquest any 2015 un grup de 50 estudiants de 

l’Institut Andreu Nin del Vendrell que cursaven el Mòdul Professional de 

Comunicació i Atenció al Client que conté una unitat formativa de Gestió 

documental, arxiu i registre.  

 

 

11.  LA FORMACIÓ DEL PERSONAL 

 

El personal adscrit a l’Arxiu ha participat aquest any 2015 en els següents 

cursos i jornades, tan organitzats per l’Autoritat Portuària, com per altres 

entitats: 

-Gestió de situacions conflictives 

-Gestió eficient del correu electrònic Outlook 

-Comunicació assertiva 

-Operativa LOPD 

-Sistema automàtic d’extinció d’incendis en recintes tancats 

-Comunicació no sexista 

-Nova versió de la plataforma SCIO 

-XV Congrés d’Arxivística de Catalunya 

-La Viquipèdia i els arxius. Traçabilitat de la informació en obert i 

oportunitats de difusió 

 

 

12. PERSONAL EN PRÀCTIQUES 

 

Durant aquest any 2015 hem pogut gaudir de l’ajuda inestimable de 3 

persones col·laboradores del Grau d’Història de la URV, Noemí Navarro, 

David Montoya i Carlos Moruno que van optar per fer les pràctiques 

curriculars al nostre centre. Un total de 150 hores cadascun van permetre als 

nostres practicants conèixer els nostres fons, treballar els inventaris i la 

documentació en diferents suports. 

 

 

 



13.  L’ARXIU EN XIFRES 

• Gestions sobre els fons: 764 

• Consultes: 288 

• Documentació consultada: 790 

• Préstecs de Documentació i Biblioteca: 287 

• Consultes Arxiu Fotogràfic: 343 

• Documents reproduïts: 6.520 

• Metres lineals ocupats: 2.501,41 

• Unitats d’instal·lació: 21.751  

• Consultes catàleg Biblioteca: 35.254 

• Assistència de públic en actes organitzats per l’Arxiu: 398 

persones 

 

Pàgina web: 30.824 visites 

• Exposicions: 9.615 visites 

• Memòries: 10.455 visites 

• Premi d’Investigació: 5.831 visites 

• On som: 4.178 

• Fons Documentals: 4.224 visites 

• Biblioteca/Hemeroteca: 3.757 visites 

• L’Arxiu educa: 3.420 

• L’Arxiu per dins: 2.315 

• Història del Port: 5.323 visites 

• Fotos històriques: 4.844 

 

Descàrregues 

• Vídeo document portuari: 2.797 

• L’Arxiu Digital: 478.880 

• El document del mes és...: 132.451 

• Inventaris: 5.734 

• Bases VI Premi: 2.233 

• Memòries Arxiu: 27.704 

• Biblioteca Digital: 4.634 

 



• Dossier educatiu: de l’Arxiu al Museu: 1.129 

 

Canals socials 

Facebook:  1.686 fans 

Grup de Facebook Archivos Portuarios: 279 membres 

Twitter: 5.077 tuits  i 902 seguidors 

Pinterest: 10 taulers, 1.700 pins i 218 seguidors 

Arxiportus. El blog de l’Arxiu del Port de Tarragona: 20 entrades, 6.068 

vistes 

Google+: 21.382 visualitzacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECULL DE PREMSA 

 

 

 



 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

 



 

 


