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GESTIÓ DE L’EQUIPAMENT 
 
Dades de referència 
 

Definició:  
L’Arxiu Municipal és l’equipament dedicat a la recuperació, 
conservació i divulgació del patrimoni documental del 
municipi. En especial, preserva la documentació del mateix 
Ajuntament de Constantí, però també la de les entitats, 
empreses i particulars que l’hi han volgut dipositar. 
 
Dades de contacte: 
Arxiu Administratiu 
Adreça: carrer Major, 27 (43120 Constantí). 
Telèfon: 977 520 521 
Correu: arxiu@constanti.cat 
 
Arxiu Històric: 

Adreça: Plaça de l’Hospital, 1r, 2a (43120 Constantí) 
Horari d’hivern (octubre a juny): dimarts de 17 a 19,30h i 
dijous de 10 a 13h. 
Horari d’estiu (juliol a setembre): dijous de 10 a 13h. 
 
Personal:  
Un tècnic superior d’arxius.  
 
 
Estadístiques 
 
Usuaris 
Nombre d’usuaris: 145 

- Presencials: 100 

- Correu (electrònic, postal): 27 
- Telèfon: 15 

Assistents a les activitats culturals: 540 (aproximadament). 
 
Web 
Notícies publicades: 48 
 

Facebook 
Notícies publicades: 145 
Usuaris (a 30 de desembre de 2016): 638 
 
 
Servei d’informació i col·laboracions 
 

S’han atès peticions d’informació o documentació sobre el 
municipi (treballs de recerca d’alumnes d’institut i la 
universitat, erudits locals, etc.). 
 
S’ha col·laborat en l’organització de l’exposició “Veïns a la 
Fresca”. 
 

S’ha col·laborat amb la Guia Repsol en l’actualització de 
dades sobre Constantí. 

mailto:arxiu@constanti.cat
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S’ha col·laborat amb les àrees de cultura i festes en la 
confecció de cartells i de l’Agenda Cultural; maquetació de 
l’opuscle d’Isabel Soriano sobre el petit comerç de Constantí i 

maquetació del llibre dels contes a moltes mans.  
 
S’ha col·laborat amb la comissió municipal organitzadora de 
la Fira Multisectorial. 
 
S’ha col·laborat amb la comissió municipal per a l’edició d’un 
mapa informatiu sobre Constantí (nucli urbà i terme 
municipal). 
 
Col·laboració amb l'Escola Centcelles en l'edició d'una revista 
sobre el monument de Centcelles. 
 
Col·laboració amb la Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística 

(FESABID) per a una estadística sobre les institucions 
patrimonials a l'era d'Internet. 
 
Col·laboració amb l’empresa de comunicació Les Tres J per a 
un reportatge fotogràfic sobre Constantí. 
 
Col·laboració en l’organització del recital poètic que té lloc al 
Parc de la Muralla el 2 de setembre de 2016. 
 
 
Difusió en mitjans de comunicació 
 
Entrevista a José Antonio Latorre, per parlar sobre l’atles de 
la Biodiversitat de Constantí, Diari de Tarragona, 2/2/2016.  

 
 “Un estudi posa en relleu les 600 espècies de flora i fauna 
del Tarragonès”, El Punt- Avui, 8/2/2016.  
 
“Constantí amplia les seves entrades a la viquipèdia”, TAC!”, 
23/02/2016 . 
 

“Constantí busca els millors retrats per l'exposició 'Veïns a la 
fresca'”, TAC12, 26/02/2016. 
 
 “Alumnes de l'IES Vidal i Barraquer ajuden a difondre la ruta 
de l'aigua de Constantí”, TAC12, 09/03/2016. 
 
“La història de les botigues més antigues de Constantí”, 

TAC12, 06/05/2016 . 
 
 “Grans fotografies exposades als carrers de Constantí 
recorden les arrels del poble i dels veïns”, TAC12, 15/7/2016. 
 
L'entorn atractiu de Constantí, Diari de Tarragona, 
13/9/2016. 
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Publicacions realitzades amb documentació de l’arxiu 
 
Cifuentes Perea, José Luis: “Luis Franqués Rovira y Pedro 
Gavaldà Juncosa, dos repatriados de la Guerra de Cuba 

(1895-1898)”. Estudis de Constantí, 32, 2016, pp. 147-162. 
 
 
Subvencions i ajuts econòmics 
 
Publicació de la revista “Estudis de Constantí, núm. 1-2. 
Subvenció concedida: 313,12 euros. 
Entitat finançadora: Diputació de Tarragona. 
 
Publicació del llibre “Contes a moltes mans”. 
Subvenció concedida: 409,20 euros. 
Entitat finançadora: Diputació de Tarragona. 
 
Publicació de la revista “El racó de l’Arxiu”, núm. 2. 

Subvenció concedida: 213,93 euros. 
Entitat finançadora: Diputació de Tarragona. 
 
Publicació de l’opuscle “Som 20 de més de 20 anys”. 
Subvenció concedida: 203,86 euros. 
Entitat finançadora: Diputació de Tarragona. 
 
 
GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
Ingressos de documentació 
 
Col·lecció documental de M. Lluïsa Sanahuja 
Ingrés i catalogació d’escriptures notarials dels segles XIX i 

XX procedents de la gestió del patrimoni familiar i, molt 
especialment, de documentació del funcionament d’entitats 
constantinenques de la mateixa cronologia. En total, 0,4 m. 
linials de documentació.  
 
 
Préstecs de documentació 

 
S’han efectuat 268 préstecs temporals d’expedients de l’arxiu 
a les oficines administratives municipals. 
 
 
Instruments de descripció 
 

Fons de l’Ajuntament de Constantí 
S’han catalogat 81 metres lineals de documentació de la 
sèrie documental de comptabilitat, dels segles XVII a XX. 
 
S’ha avançat en l’adaptació de la classificació dels fons 
documental de l’Ajuntament de Constantí dipositat a l’Arxiu 
Històric a les mateixes sèries documentals i sistema de 

classificació de les oficines administratives. 
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
 
Presentació del llibre “Atles de la biodiversitat de 
Constantí” 

 
22-01-2016. Acte de presentació del llibre “Atles de la 
biodiversitat de Constantí”, a càrrec del geògraf Sergi 
Saladie. Assisteixen unes 100 persones. 
 
 
Viquimarató de Constantí 
 
22-02-2016. Celebració de la Viquimarató a l’Escola d’Adults, 
amb una trentena de participants que afegeixen continguts 
sobre Constantí a l’enciclopèdia lliure. 
 
 
Auca de la Història de Constantí 

 
22-04-2016. Representació de l’Auca sobre la Història de 
Constantí, a càrrec de Genovesa. Narratives Teatrals.  
 
 
Exposició “Veïns a la fresca” 
 
14-07-2016. Inauguració de l’exposició “Veïns a la fresca”, 
de Rusc Produccions, amb ampliacions de fotografies dels 
veïns que han viscut als carrers Major, de les Creus i Plaça de 
l’Església. Oberta fins al 30 d’octubre. 
 
 
I Caminada de primavera 

 
17-4-2016. Caminada popular amb acompanyament del guia 
cultural Carles Alcoy, dinar popular i actuacions musicals per 
la Ruta de sant Ramon. Assisteixen unes 150 persones. 
 
 
Acte de presentació dels “Estudis de Constantí” 

 
14-10-2016. Acte de presentació del número 32 de la 
revista miscel·lània dels “Estudis de Constantí”, a càrrec de la 
cap d’estudis de l’Institut de Constantí, Mercè Grané. També 
es reimprimeixen, formant un sol volum, els números 1 i 2 
de la mateixa publicació, que estaven exhaurits però algunes 
persones seguien demanant. Assisteixen unes 40 persones. 

 
 
La vida quotidiana al front 
 
Difusió del documental radiofònic sobre la vida dels soldats i 
milicians de Constantí durant la Guerra Civil, a través del 
testimoni de la correspondència de l’època. Elaborat l’any 

anterior en col·laboració amb l’associació Arcàdia i formant 
part de l’espai de Constantí Ràdio “El Crononauta”. 
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Projecte “Rutes de Constantí” 
 

Punts de Llibre 
Edició de dotze punts de llibre centrats en la ruta de Sant 
Ramon. Repartiment a través de la Biblioteca Municipal a 
partir de la Diada de sant Jordi. 
 
 
Caminada popular 
 
17-9-2016. Caminada popular amb el guia cultural Carles 
Alcoy per la Ruta de sant Llorenç. Assisteixen unes 20 
persones. 
 
 
 

 
Josep Estivill 
Tècnic de l’Arxiu Municipal de Constantí 
Constantí, 8 de juny  de 2017 


