
Cal remuntar-nos al 1987 quan un 
professor de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona, llavors encara Universitat 
de Barcelona, Lluís Navarro Miralles, 
inicià els passos per fer realitat el projecte 
de creació d’un arxiu històric a partir de 
la documentació del Port de Tarragona 
en el si de la mateixa administració 
portuària. El mes d’octubre del mateix 
any 1987 i gràcies a un conveni amb 
l’Obra Social de Caixa Tarragona 
es procedí a la contractació de dues 
tècniques per fer-lo viable, Mercè Toldrà 
Dalmau i Coia Escoda Múrria. 

Emplaçat a l’antic edifici d’oficines 
de la Junta d’Obres del Port, al carrer 
d’Anselm Clavé, fent xamfrà amb 
l’emblemàtica plaça dels Carros, l’Arxiu 
Històric del Port de Tarragona obrí al 

públic el 4 de juliol de 1990 aprofitant 
els actes de celebració del Bicentenari del 
port modern, i va esdevenir el primer 
arxiu portuari de l’Estat espanyol que 
obria els seus fons a la ciutadania. Al cap 
de pocs anys, a banda de la documentació 
històrica, es passà també a gestionar 
l’administrativa, motiu pel qual s’adoptà 
la denominació més genèrica d’Arxiu del 
Port de Tarragona. 

En l’actualitat, l’Arxiu gestiona tretze 
fons documentals, sis dels quals són 
fruit de la gestió portuària al llarg dels 
anys, dos són fons personals (Eduardo 
Serrano Suñer i Fernando Pons Prat), 
un és patrimonial (Castellarnau), un 
fons d’empresa (Astilleros de Tarragona, 
SA), un fons d’altres administracions 
(Capitania Marítima de Tarragona) i 

dos d’associacions vinculades al Port 
de Tarragona (Club Nàutic i Gremi de 
Marejants). 

El document portuari més antic que es 
conserva és una escriptura de propietat 
d’una botiga de mar de l’any 1714; així i 
tot, l’abast cronològic dels documents va 
del 1790, any en què s’inicien les obres 
del port modern, fins a l’actualitat. A 
banda dels fons documentals (gairebé 
18.000 caixes d’arxiu) es gestiona també 
una important biblioteca formada per 
9.500 volums i l’hemeroteca, amb més 
de 420 capçaleres, ambdues de temàtica 
marítima i portuària, principalment. 
També es té cura de l’arxiu de plànols 
(1.750 unitats) i de la fototeca (amb 
més de 12.000 fotografies que es poden 
consultar en línia). 

Documents històrics de l’Arxiu del Port de Tarragona. Visites teatralitzades amb personatges històrics a les dependències de l’Arxiu del Port de Tarragona.

L’ENTORN DE LA RUTA DEL CISTERE

Per a la ciutadania en general proposem 
un seguit d’activitats al llarg de l’any 
amb l’objectiu de donar a conèixer els 
nostres fons i el servei que donem, des 
de presentacions de llibres, exposicions, 
tallers, conferències o visites teatralitzades 
amb personatges que tenen molt bona 
acceptació. Alhora disposem d’activitats 
didàctiques a través del programa 
l’Arxiu Educa amb el qual pretenem 
atansar l’activitat i la història portuària a 
l’alumnat i al professorat. 

Hem apostat des del principi per les 
xarxes socials, i hem estat dels primers 
arxius que hi hem tingut presència en 
moltes d’elles: Facebook, Instagram, 
Twitter, Pinterest i Blogguer, amb molt 
bona acollida i seguiment per part del 
públic, tant és així que en els rànquings 

que es van publicant dels arxius catalans 
sempre ocupem un lloc destacat. 

En aquests trenta anys de trajectòria, 
el nostre objectiu s’ha centrat, 
principalment, en la difusió, partint 
de la premissa que els arxius no són 
caixes tancades, i que està al nostre abast 
mostrar-los i obrir-los. D’aquí que cada 
any intentem apropar-nos a la ciutadania 
amb activitats noves i diferents, però que 
tenen en comú donar major visibilitat al 
patrimoni documental portuari. n

Des de l’Arxiu s’ofereix una atenció 
personalitzada a les persones 
investigadores que s’acosten al centre 
o s’hi posen en contacte per correu 
electrònic o telèfon; són assessorades 
en les seves cerques i se’ls proporcionen 
les eines necessàries perquè la seva 
investigació sigui fructífera. En aquesta 
línia, cada any es digitalitzen algunes de 
les sèries documentals que s’ha pogut 
comprovar que són les més consultades 
i es posen a l’abast a través de la pàgina 
web del Port de Tarragona. D’altra 
banda, impulsem la investigació amb el 
Premi d’Investigació Port de Tarragona 
dotat amb 6.000 euros que es convoca 
amb caràcter biennal des del 2005 i del 
qual portem nou edicions. 

L’Arxiu ofereix atenció personalitzada als investigadors, i obre portes a la ciutadania amb activitats per donar major visibilitat al patrimoni documental portuari.
Fotografies: Arxiu del Port de Tarragona.

TRENTA ANYS AL COSTAT DE LA CIUTADANIA I LA RECERCA E

Trenta anys al costat de la ciutadania i la recerca
Coia Escoda Múrria. Arxiu del Port de Tarragona

Per a més informació:
Arxiu del Port de Tarragona

Tel. 977 259 400 - De Ext. 5001 a 5006
arxiu@porttarragona.cat

https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-
ciutat/arxiu-port
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