Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya http://arxiusenlinia.cultura.cat/ArxiusEnLinia/.
Seran properament consultables per internet
les sèries següents: els Llibres de censals (17961916), els Amillaraments (1829-1962) i el Padró
municipal d’habitants (1924-1950).
Paral·lelament a aquesta intervenció, al llarg del
període contractual, s’ha donat suport a les diverses tasques d’arxiu del fons municipal de Creixell
i s’ha registrat en la base de dades documentació
pertanyent al fons del Consell Comarcal del Tarragonès. D’aquesta darrera entitat se n’ha realitzat

també el tractament de les fotografies, amb la utilització del material adient per a la seva correcta
conservació i amb la seva instal·lació en un dipòsit amb unes condicions ambientals específiques.
A partir del 30 de novembre d’enguany i en el
mateix marc del Programa de garantia juvenil,
s’ha contractat una altra persona per a un termini
de sis mesos, que vincularà al GIAC les imatges
de la documentació històrica de diversos municipis de la comarca prèviament digitalitzada per a
la consulta a Arxius en Línia. Així mateix, donarà
suport en les tasques del dia a dia del servei d’assistència municipal del Tarragonès en l’àmbit del
patrimoni documental. n

L’Arxiu de la Universitat Rovira i Virgili,
per Montse Garriga Pujals
La Universitat Rovira i Virgili (URV) és la universitat pública del sud de Catalunya i va ser creada
el 30 de desembre de 1991 pel Parlament de Catalunya. El seu àmbit territorial d’actuació són les
comarques de Tarragona i el seu àmbit científic és
generalista, estenent-se a totes les branques del
coneixement. Disposa de 167.505 m2 construïts,
repartits en campus universitaris ubicats a sis poblacions.
La Unitat de Gestió Documental i Arxiu de la
Universitat Rovira i Virgili dona servei a la comunitat universitària i, a través de l’Arxiu de la URV,
a la societat en general. Està adscrita a la Secretaria General i és l’encarregada de l’organització, la
gestió, el tractament, la custòdia i la difusió dels
documents que formen part del patrimoni documental de la URV.
• L’Arxiu de la URV, adscrit a la Unitat de Gestió Documental i Arxiu, va ser creat el 1997
per preservar el patrimoni documental de la
URV i posar a disposició de tota la comunitat
universitària i de la ciutadania en general la

documentació que custodia, amb les garanties legalment establertes.
• L’Arxiu està constituït pel conjunt de documents, en qualsevol suport material, format
i data, produïts i rebuts per la URV, en el desenvolupament de la seva activitat docent,
investigadora i de gestió, així com per donacions o cessions de persones físiques o
jurídiques alienes a la URV.
• Els documents de l’Arxiu estan organitzats
i conservats amb la finalitat de preservar la
informació i facilitar la gestió administrativa i
la investigació històrica.

La gestió de documents i el funcionament de
l’Arxiu de la URV estan regulats al Reglament de
l’Arxiu, que va ser aprovat pel Consell de Govern
de la Universitat Rovira i Virgili el 28 d’abril de
2014. Té la finalitat de donar compliment a la legislació vigent sobre documents i arxius públics
i establir les mesures que permetin preservar el
patrimoni documental de la URV. Aquest Reglament estableix els mecanismes corresponents a
les diferents fases de la vida dels documents, la
seva custòdia, l’avaluació i l’accés a la documentació, d’acord amb les normes i els procediments
aprovats per la URV.
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Fons documentals
L’Arxiu de la URV conserva tres fons documentals:
Fons de la Universitat Rovira i Virgili
El fons de la URV està format pels expedients
i documents de qualsevol naturalesa o suport, produïts i rebuts per la URV i per qualsevol persona adscrita a ella, en l’exercici de les
finalitzada la seva etapa activa o de gestió.
Fons de l’Escola Normal de Mestres
L’Arxiu de la URV conserva el fons de l’Escola Normal de Mestres de Tarragona (1845-1972),
amb una extensió de 68 metres lineals (686 capses d’arxiu definitiu), organitzat per les següents
sèries documentals:

•
•
•
•

Estructura, govern i organització
Representació i relacions públiques
Legislació i assumptes jurídics
Gestió acadèmica (450 capses d’arxiu definitiu amb prop de 10.000 expedients d’estudiants)
• Gestió dels recursos humans
• Gestió dels recursos econòmics
• Gestió dels béns mobles i immobles
L’accés al Fons de l’Escola Normal de Mestres
està obert als investigadors i persones interessades que en sol·licitin la consulta, seguint les
indicacions de l’apartat Informació i Consulta de
la web de l’Arxiu de la URV: http://www.urv.cat/ca/
universitat/estructura/gestio/suport-govern/secretaria-general/arxiu/.
Fons del mestre Pau Delclòs
El fons del mestre Pau Delclòs Dols, propietat
de l’Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, fou dipositat a la Universitat Rovira i Virgili mitjançant un conveni. El fons
comprèn el període 1898-1931 i es compon de:
• Documentació personal i acadèmica
• Biografia
• Correspondència
• Títols i mèrits

•
•
•

Conferències
Retalls de premsa
Material didàctic inèdit i editat
o Quaderns manuscrits d’alumnes
o Dibuixos d’alumnes
o Col·lecció de mapes elaborats per Pau
Delclòs
o Manuals
L’accés al Fons Pau Delclòs està obert als investigadors i persones interessades que en
sol·licitin la consulta, seguint les indicacions
de l’apartat Informació i Consulta de la web de
l’Arxiu de la URV: http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-govern/secretariageneral/arxiu/.

Informació i consulta
La sol·licitud d’informació sobre els fons documentals dipositats a l’Arxiu de la URV es pot fer
per correu electrònic a l’adreça arxiu@urv.cat o per
telèfon al número 977 55 9507.
L’accés als fons documentals és públic i gratuït,
i es du a terme a les instal·lacions de l’Arxiu de la
URV, amb cita prèvia, d’acord amb les instruccions
establertes per aquest, en els espais habilitats a
l’efecte i dins l’horari de consulta fixat.
Les consultes es realitzen d’acord amb els principis generals sobre l’accés a la documentació que
regeixen a l’administració pública, tot garantint el
dret a la intimitat personal i la reserva de dades
protegides per llei.

Grup escolar de l’Escola Pública elemental de nens o “dels Caputxins”, de la plaça de
Prim de Tarragona, amb el reconegut mestre Pau Delclòs i Dols —originari de Maçanet
de Cabrenys, hi exercí des del 1891 i en fou director a partir de 1911—, assegut entre
altres dos ensenyants i 36 alumnes. Fotografia dels anys 1900-1910.

Difusió
L’Arxiu acull una vegada l’any els estudiants de
l’assignatura Arxivística del grau d’Història de la
URV per parlar-los de l’Arxiu i explicar-los la gestió
de documents electrònics que es du a terme a la
URV, capdavantera en aquest format de gestió, junt
amb les altres universitats catalanes. En aquest
àmbit, el maig de 2016, la URV va acollir les XXII
Jornadas de Archivos Universitarios “La gestión de
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documentos en el entorno digital”, organitzades
des de l’Arxiu.
L’Arxiu també està obert a visites dins de l’àmbit
docent per ensenyar els seus fons. L’Arxiu i el CRAI
Sescelades presentaran, properament, l’exposició

itinerant de documents i fotografies “Pepita i Elisa
Úriz Pi. De Bandostain a Berlín Oriental” (elaborada
per l’Ajuntament de Bandostain i la Universitat de
Girona) que conté documentació extreta del Fons
de l’Escola Normal de Mestres de Tarragona, dipositada a l’Arxiu de la URV. n

Horari d’atenció al públic
Del 16 de setembre al 30 de juny:
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h
Dimarts i dimecres de 15.30 h a 18 h
De l’1 al 15 de setembre i durant el mes de juliol:
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h
Tancat:
Agost
23 de setembre, per festa local
Vacances escolars de Nadal i Setmana Santa

On som?
Arxiu de la URV
Campus Sescelades - Edifici del CRAI (E2)
Av. dels Països Catalans, 26
43007 Tarragona
Autobús urbà de Tarragona:
línies 41, 54 i 55

SILENCI..., S’INVESTIGA
Recerca en el Fons de la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria
i Navegació de Tarragona,
per Sergi Serrano Sánchez,
La investigació que estic duent a terme tracta
sobre el port de Tarragona durant la postguerra
–1939-1952–. Essent el port un dels principals baluards de la vida econòmica tarragonina, és indispensable cercar el fons de l’entitat que gestiona
part dels afers econòmics. Entre els fons en què
he indagat, aquest ha resultat el més profitós; i
el seu contingut dona molt de joc. No plasma només els assumptes de l’època, sinó que analitza
l’economia de Tarragona, la seva província i ofereix trets globals de la situació viscuda a la resta
de l’Estat espanyol. Detallem a continuació la informació que hi podem trobar:
Govern de la Cambra. Constitueix la primera
gran unitat. Especialment útils són les actes del Ple
de la pròpia Cambra, a través de les quals podem
fer un seguiment genèric de la temàtica a estudiar.
Permeten anar des de l’assentament d’alguns dels
seus vocals en territori franquista –Sant Sebastià,
1938– fins a la tornada a Tarragona i la reconstrucció de la seva seu social. Serveixen per al tractament de molts aspectes de la vida econòmica, financera i inclús política de la ciutat. D’altra banda,
cal assenyalar la correspondència amb el port per
tal de fer arribar l’opinió de la Cambra en afers com
les tarifes portuàries o la decisió d’escollir algun
vocal per a la Junta d’Obres del Port; i així un llarg
etc. També hi ha altres seccions útils per a esbrinar
com funcionaven les cessions i nomenaments de
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diferents institucions.
Gestió administrativa. Les unitats
investigades
han
estat les circulars
que el Consejo Superior de Cámaras de Comercio (CSCC) enviava a la Cambra i la correspondència que se’n derivava. És interessant atès que
és una ampliació dels temes tractats en els Plens.
Hi localitzem: índex de desenvolupament econòmic i de carestia de la vida – sobretot a partir de
mitjan anys quaranta i als cinquanta–; qüestionaris emplenats que reflectien la situació –de notable desastre–; el trasllat d’ordres estatals a acatar,
posant èmfasi en els tractats comercials internacionals –sortint de l’aïllament, per ser considerat
el règim com un front anticomunista–; i, encara
que no ho sembli, amb les discrepàncies que tant
el CSCC com les Cambres mantenien amb l’Estat
per la seva política econòmica de fort intervencionisme. L’estudi d’aquestes unitats és clau per
tenir una idea de conjunt de la vida econòmica
de la ciutat, de la província i, fins i tot, del marc
estatal. Si tanta economia es manifesta avorrida,
dintre d’aquest apartat de la Gestió Administrativa sempre es pot fer un cop d’ull a les “eleccions”
franquistes. Hi ha una unitat d’eleccions municipals i procuradors a Corts que ben segur poden

