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ARXIU COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

1. OBJECTIUS I PROJECTES GENERALS DESENVOLUPATS EL 2016 I VALORACIÓ DEL
SEU GRAU D’EXECUCIÓ
L’actuació de l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE) durant l’any 2016 va orientar-se al
compliment de 4 gran objectius estratègics.
A. Avançar en la descripció dels fons de l’ACRE i prestar més recursos als usuaris
del centre
Durant l’any 2016 l’ACRE va desenvolupar diverses actuacions per tal d’avançar en la
descripció de la documentació gestionada pel centre i, alhora, potenciar les prestació de
serveis remots als seus usuaris. Per aconseguir-ho va desenvolupar, principalment, tres
actuacions.
Primerament, i mitjançant les actuacions relacionades amb el tractament arxivístic de la
documentació del centre, es van introduir 3.675 noves descripcions d’unitats documentals (u.d.)
al Gestor Integral d’Arxius Comarcals (GIAC), que es van incorporar a 9 fons documentals
diversos. A més, es van descriure a partir dels estàndards de la Norma de Descripció
Arxivística de Catalunya (NODAC) 3 nous fons documental —el del Jutjat de Móra d’Ebre, el de
l’Ajuntament de la Palma d’Ebre i el fons fotogràfic de Lluís Brull i Cedó— que en l’actualitat ja
són consultables al portal “Arxius en línia”. Tanmateix, cal destacar que l’ACRE també va
avançar molt en el tractament dels fons del Jutjat de Pau de Vinebre, tot i no haver penjat
encara la seva descripció a Internet a finals de l’any 2016, així com en el fons fotogràfic de
Carmel Biarnés i de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre.
També cal destacar que l’Arxiu durant l’any 2016 va portar a terme la digitalització de 12.691
noves imatges pertanyents als fons fotogràfics de Lluís Brull i Cedó, Carmel Biarnés, i al fons
patrimonial de la família Castellví Anguera de la Serra d’Almos, en aquest cas a través de la
contractació de l’empresa Artyplan. També es van digitalitzar —i en aquest cas ja són totalment
consultables—, els llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (1938-1966) i de
Móra la Nova (1939-1966) i la carta de la independència i l’expedient de concessió de la Fira
agrícola del darrer fons ressenyat. En aquest cas el projecte es va efectuar a través del
personal propi de l’ACRE.
B. Difusió dels fons i documents de l’Arxiu i de les funcions que desenvolupa el
centre
Durant l’any que acabem de deixar enrere l’ACRE va portar a terme nombroses activitats de
difusió, de les quals a continuació destaquem les més rellevants. Es van desenvolupar 5
conferències en el marc del cicle sobre Castells i Fortificacions de la Ribera d’Ebre, organitzat
conjuntament amb el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) el mes de novembre de
2016, les xerrades del qual es publicaran l’any 2017 com a dossier central de la Miscel·lània de
l’entitat; 5 ponències a la Jornada Transparència i Accés a la Informació Pública, organitzada
per l’ACRE per tal d’abordar de forma conjunta, i amb una visió àmplia, els reptes que suposa
per l’Administració Local la promulgació de les noves Lleis de Transparència; 2 tallers
pedagògics, impartits pel director de l’ACRE, on es va apropar d’una forma entenedora el
contingut del centre als alumnes de la comarca, posant especial èmfasi en el potencial de la
documentació que gestiona l’Arxiu alhora d’organitzar moltes de les activitats que s’impulsen
des de l’escola o, entre d’altres qüestions, per realitzar el treball de recerca dels alumnes de
batxillerat. També des de l’Arxiu es van impulsar 2 exposicions —en una de les quals es va
presentar un llibre, portar a terme una conferència i fer una visita guiada—, a més de 2
presentacions de llibres; 3 publicacions —2 de la quals pròpies i 1 a la què s’ha donat suport—,
a través de les quals s’han difós diversos dels fons documentals gestionats per l’ACRE.
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Finalment, volem apuntar que s’han publicat nombrosos treballs que han utilitzat documentació
del centre.
Millorar els serveis prestats a les administracions públiques de la Ribera d’Ebre
En relació amb aquest objectiu el personal de l’ACRE es va plantejar dues actuacions.
Primerament, normalitzar les transferències de les administracions públiques amb les quals
l’Arxiu té subscrit el corresponent conveni. Per aconseguir-ho el centre va planificar ingressar
un mínim de 100 metres lineals de documentació durant l’any 2016. Finalment l’Arxiu va
ingressar 111 metres lineals de documentació, equivalents a 1.111 capses d’arxiu
normalitzades.
Cal
assenyalar
que
aquestes
transferències
provenen
d’11
productors diferents. El segon objectiu era ingressar un mínim de 10 transferències de titulars
dels quals ja custodiàvem el seu fons documental. En relació amb aquest objectiu cal apuntar
que, finalment, l’Arxiu va rebre 11 transferències amb aquestes característiques.
En aquesta línia d’actuació també voldríem fer esment al suport puntual que s’ha donat a
diversos municipis de la comarca per millorar la seva gestió documental, tot i que aquesta línia
d’actuació s’haurà d’impulsar i consolidar molt més, sobretot a partir de l’any 2017, quan
l’ACRE mantindrà conveni amb la totalitat d’ajuntaments de la Ribera d’Ebre —a excepció de
Flix, que disposa d’un servei d’arxiu propi— i, per tant, haurà de dibuixar un nou model de
relació, i de prestació de nous serveis, amb els municipis de la Ribera d’Ebre.
C. Desenvolupar actuacions per augmentar el nombre d’usuaris
Al llarg de l’any 2016 des de l’ACRE vam seguir desenvolupant diverses actuacions per tal de
millorar la comunicació amb la ciutadania i augmentar el nombre d’usuaris del centre.
Sense cap mena de dubte, una de les activitats més fructíferes de les que ha portat a terme el
centre, i que ha contribuït a augmentar el nombre d’usuaris de l’arxiu, he estat el taller ”Treballs
a la Carta”, a través del qual hem potenciat que els alumnes de batxillerat desenvolupin treballs
de recerca al centre a partir de les propostes fetes pel centre als seus tutors. Cal assenyalar
que aquesta programa es consolida i que el flux d’alumnes —també d’altres tipologies
d’usuaris— que visiten el centre creix d’una forma constant, especialment en relació als que
ens visiten presencialment
Pel que fa als usuaris durant l’any 2016, l’ACRE va tenir-ne 2.823 usuaris —entre els quals
comptabilitzem tant els presencials com els que consulten documentació a través del portal
“Arxius en línia”— que van consultar 22.558 unitats documentals (u.d.).
En aquesta línia, hem seguit potenciant la nostra pàgina web com a l’element informatiu
principal del centre, tot i que l’hem complementat amb altres recursos de suport, com ara el
perfil de l’ACRE a facebook, per tal d’apropar-nos a través d’altres canals al públic interessat en
els nostres projectes i en els fons i documents gestionats per l’ACRE. Durant l’any 2016 el
portal web de l’ACRE va ser visitat per més usuaris que l’any 2015, rebent 1.369 visites i sent
objecte de 3.282 visualitzacions, amb una permanència a la pàgina de gairebé 8 minuts, a més
de 150 fitxers descarregats.
Cal posar èmfasi que, en aquest nombre d’usuaris ressenyat, no hi hem comptabilitzat les
dades sobre consultes a la biblioteca i hemeroteca que gestiona l’ACRE, i, per exemple, altres
eines virtuals com el portal “XAC_premsa”, el qual durant l’any 2016 va ser consultat per 992
usuaris, que van visualitzar 19.128 pàgines.
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2. MOVIMENT I TRACTAMENT DELS FONS
NOUS FONS INGRESSATS A L’ARXIU
Els principals nous fons ingressats durant el 2016 van ser els següents:
Fons de l’Administració Local
—Ajuntament de Móra la Nova (1830/1989), 22,7 m
—Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (1938-1995), 32,8 m
—Junta Local de llibertat Vigilada de Móra d’Ebre (1943-1960) 0,2 m
Fons judicials
—Fons Jutjat de la Palma d’Ebre (1900-1980) 0,2 m
Fons patrimonials
—Família Nogués-Montagut s.XVIII-XX, 0,1 m
Fons personals
—Joan Pujol Vilanova, (1880-1940), 0,1 m
Quadre de fons

Transferències Dipòsits

FONS
DE
L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL

8

2

FONS JUDICIALS

1

1

1

1

1

1

11

5

FONS
PATRIMONIALS
FONS
PERSONALS
Totals

Donacions Compra

Abast
Volum
cronològic (m/unitats)
18301995
18801940
s. XVIIIXX
18801940
s. XVIII1995

55,7
0,2
0,1
0,1
56,1

INGRESSOS DE DOCUMENTACIÓ DE FONS JA EXISTENTS A L’ARXIU
Els principals ingressos de fons ja existents a l’ACRE durant el 2016 van ser els següents:
Fons de la Generalitat de Catalunya
—Oficina Comarcal d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural Baix Ebre (2001-2010), 24,4 m
Fons de l’Administració Local
—Ajuntament de Móra d'Ebre (1916-2008), 0,6 m
—Ajuntament de Tivissa (1936-1995), 5,4 m
—Ajuntament de la Palma d’Ebre (1942-1995), 6,2 m
Fons d’Institucions
—Institut d'Ensenyament Secundari Julio Antonio de Móra d'Ebre (2015-2016), 1m
—Institut Ramon Muntaner (2004-2010), 6,5 m
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Fons d’associacions i fundacions
—Penya Nàstic de la Ribera d'Ebre (2014), 0,1 m
Fons personals
—Carmel Biarnés i Biarnés (1944-1992), 10,8 m

Quadre de fons
FONS
DE
LA
GENERALITAT
FONS
DE
L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL
FONS
D’INSTITUCIONS
FONS
D’ASSOCIACIONS I
FUNDACIONS
FONS PERSONALS
Totals

Nombre de fons als
quals s’ha incorporat Abast cronològic
nova doc.

Volum (m/unitats)

1

2001-2010

24,4

3

1935-2008

12,2

2

2004-2016

7,5

1

2015-2016

0,1

1
8

1944-1992
1935-2016

10,8
55

VOLUM TOTAL DE DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA A L’ARXIU
Metres el 31.12.2015
Metres ingressats l’any 2016
Metres el 31.12.2016

1.197,9
111,1
1.309

TRACTAMENT DELS FONS
CLASSIFICACIÓ, ORDENACIÓ I DESCRIPCIÓ
La llista següent conté la relació dels fons dels quals vam finalitzar el tractament arxivístic i dels
quals vam inventariar noves transferències, que ressenyarem amb el terme inventari GIAC.
Pels ingressos dels quals únicament vam portar a terme una revisió parcial utilitzem el terme
documentació revisada. El primer dels supòsits implica l’elaboració dels corresponents
instruments de descripció, mentre que el segon fa referència a una primera intervenció pendent
de finalitzar.
Fons de l’Administració Local
—Ajuntament de Móra d’Ebre (1916-1918), 0,6 m. Inventari GIAC
—Ajuntament de Móra la Nova (1830/1965), 0,3 m. Inventari GIAC
—Ajuntament de la Palma d’Ebre (1888-1995), 13,5 m. Inventari GIAC
—Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (1938-1995), 9,6. Inventari GIAC
Fons judicials
—Fons Jutjat de Pau de Móra d’Ebre (1871-2009) 4,4 m. Inventari GIAC
—Fons del Jutjat de Pau de Vinebre (1845-1945) 2 m. Inventari GIAC
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Fons d’Institucions
—Institut d'Ensenyament Secundari Julio Antonio de Móra d'Ebre (2015-2016) 1 m. Inventari
GIAC
Fons personals
—Fons de Carmel Biarnés i Biarnés (1960-1985). 6.186 imatges
—Fons de Lluís Brull i Cedó (1920-1940). 185 fotografies
Instruments de descripció elaborats i/o revisats:
Nombre
Nombre
d’inventaris
catàlegs
Nous
Revisats Nous

Quadre de fons
FONS DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
FONS JUDICIALS
FONS D’INSTITUCIONS

de
Altres

m

Revisats

1

3

24

1

1
1

FONS PERSONALS

1

1

Totals

3

6

4,6
1
6.371
imatges
29,6 i
6.371
imatges

Seguidament exposem tant les dades enregistrades a l’aplicació informàtica GIAC, com les
dades publicades a Internet, en data de 31 de desembre de 2016.
FONS TEXTUALS

FONS NO TEXTUALS

Nombre Nombre
Nombre Nombre
d'unitats d'imatges
de fons d'unitats
docs.
associades
textuals instal·lació
text.
a u. text.

Nombre
de fons
no
textuals

Nombre
d'unitats
no
textuals

Nombre
d'imatges
associades a u.
no text.

Producció* 85
Arxiu en
Línia**
55

231

58.867

41.666

5

1.406

699

129

26.282

36.209

2

1.277

688

DADES TOTALS
Nombre de Nombre d'unitats
fons
descripció

de

Nombre d'imatges associades

Producció*

90

60.273

42.365

Arxiu en Línia**

57

27.599

36.897

NOMBRE DE FONS TOTALS DE L’ARXIU
Nombre de fons descrits
57
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CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
La conservació de la documentació és una de les funcions bàsiques de qualsevol centre
d’arxiu, i per tal de donar compliment a aquest objectiu, l’ACRE durant l’any 2016 ha seguit fent
actuacions puntuals de desinfecció d’aquelles unitats documentals ho requereixen, tal i com
consignem a continuació
RESTAURACIÓ

TOTALS

Cost total de les restauracions fetes per l’arxiu
10 expedients del fons de Riba-roja
d’Ebre

Nombre total de folis restaurats
Nombre total de pergamins restaurats
Nombre total de documents gràfics restaurats

DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS
L’ACRE, al llarg de l’any 2016, va digitalitzar 12.691 noves imatges, pertanyents als fons
fotogràfics de Lluís Brull i Cedó, Carmel Biarnés, i al fons patrimonial de la família Castellví
Anguera de la Serra d’Almos, en aquest cas a través de la contractació de l’empresa Artyplan.
També s’han digitalitzat —i en aquest cas ja són totalment consultables—, els llibres d’actes del
Ple de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (1938-1966) i de Móra la Nova (1939-1966) i la carta
de la independència i l’expedient de concessió de la Fira agrícola del darrer fons ressenyat. En
aquest cas la digitalització es va efectuar a través del personal propi de l’ACRE.
DIGITALITZACIÓ

Nombre de pàgines

Cost econòmic

Documents
Hemeroteca
Altres
TOTAL

12.691

6.295,39

12.691

6.295,39

DIDAC
La documentació digitalitzada al llarg de l’any 2015-2016 serà transferida a DIDAC al llarg de
l’any 2017. Conseqüentment, les dades són les mateixes que durant l’any 2014.
DIDAC 2016

Gb anuals

Volum

DIDAC TOTAL
Volum
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TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN
Participació de l’arxiu en les unitats d’informació de l’organització
Sí

No
X

Nombre de consultes relacionades amb l’aplicació de la llei de transparència, accés a la
informació i bon govern
Nombre de consultes

0

Nombre de registres relatius a la informació de la documentació de
13.823 accessibles
caràcter públic de l’arxiu

Sí
Publicació de llibre de registres d’eliminacions al portal de transparència o
al portal de l’arxiu
Utilització del quadre de classificació per estructurar la informació del
portal
Publicació de les limitacions a la consulta de documents consultats i data
X
en què els documents seran accessibles
Informació usuaris de dret de reclamació i procediments en el cas que
X
aquest dret sigui denegat
Publicació d’aquesta informació en els portals de transparència de les
corresponents institucions

No
X
X

X

SUPORT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Al següent quadre relacionem el nombre de fons d’Administracions Locals ingressats o, en el
nostre cas, els que estan pendents d’ingressar al centre.
GESTIÓ DE FONS MUNICIPALS
Ingressat
AC
1. Ajuntament de
X
Móra d’Ebre
2.
Ajuntament
X
d’Ascó
3. Ajuntament de
X
Benissanet
4. Ajuntament de
Flix
5. Ajuntament de
Garcia
6. Ajuntament de
X
Ginestar
7. Ajuntament de
X
Miravet
8. Ajuntament de
X
Móra la Nova
Ajuntament
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9. Ajuntament de
la Palma d’Ebre
10. Ajuntament de
Rasquera
11. Entitat Local
de
la
Serra
d’Almos
12.Ajuntament de
Riba-roja
13. Ajuntament de
Tivissa
14. Ajuntament de
la
Torre
de
l’Espanyol
15. Ajuntament de
Vinebre
TOTAL

X
X
X

X
X
X

X
12 i 1 Entitat
Local Menor

1

1

A continuació fem esment al nivell de suport a l’Administració Local que es dóna des del centre:
SUPORT ADMINISTRACIÓ LOCAL: GESTIÓ DOCUMENTAL
Ajuntament

Nivell Suport
Alt

1.
Ajuntament
de
Móra d’Ebre
2. Ajuntament d’Ascó
3.
Ajuntament
de
Benissanet
4. Ajuntament de Flix
5.
Ajuntament
de
Garcia
6.
Ajuntament
de
Ginestar
7.
Ajuntament
de
Miravet
8.
Ajuntament
de
Móra la Nova
9. Ajuntament de la
Palma d’Ebre
10. Ajuntament de
Rasquera
11. Entitat Local de la
Serra d’Almos
12.Ajuntament
de
Riba-roja
13. Ajuntament de
Tivissa
14. Ajuntament de la
Torre de l’Espanyol
15. Ajuntament de
Vinebre
TOTAL
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X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
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3. CONTRACTES, CONVENIS I COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS
Al llarg de l’any 2016 es van tramitar els següents contractes de cessió en comodat de fons a la
Generalitat de Catalunya perquè siguin gestionats per l’ACRE. Assenyalem al costat els que ja
estan signats per totes les parts:
—Ajuntament de Garcia (1939-2016)
—Ajuntament de Móra la Nova (1939-2016)
—Ajuntament de Riba-roja d’Ebre (1938-1995), contracte signat.
—Club d’Escacs de Móra d’Ebre (1981-2014), contracte signat.
—Família Nogués-Montagut (XVIII-XX)
—Joan Ramon Pujol. (XX)
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4. USUARIS, CONSULTES, PRÉSTECS I REPROGRAFIA DELS FONS
NOMBRE TOTAL D’USUARIS (INVESTIGADORS / TITULARS DE FONS), D’UNITATS
DOCUMENTALS CONSULTADES I DE PRÉSTECS
Les dades referents a nombre d’usuaris de l’any 2016, desglossades per tipologies i canals de
sol·licituds, van ser les següents:

Nombre d’Usuaris

Perfil d’Usuaris

Titulars de
fons

Públics
Privats
Estudiants
Universitaris
Estudiants
Estudiants
secundària
Investigadors
Genealogistes
Particulars
Altres
TOTAL

Canals de Sol·licitud
Internet
Presencial (Arxius en
Línia)
5
2
2

Telèfon

Correu
electrònic

Correu
Postal

Totals

29
1
0

15
2
3

0
0
0

49
5
5

28

0

3

0

31

162
1
16
2
218

8
2
18
0
58

19
2
16
2
62

0
0
0
0
0

189
5
50
2.458
2.792

2.454
2.454

Pel que respecta a les dades relatives a consultes a la biblioteca de complement i l’hemeroteca
de l’ACRE, les dades de l’any 2016 van ser les següents:
Canals de sol·licitud
Biblioteca Auxiliar

Presencial

Biblioteca
Hemeroteca
XAC_Premsa (visites)
Total

Internet

6
1
7

992
992

Correu
postal

1
1

Correu
electrònic
1
1

2

2

0

Telèfon

Totals
8
3
992
1.003

Les dades relatives al nombre de titulars de fons als quals es va prestar documentació al llarg
de l’any 2016 són les que relacionem a continuació:
Canals de sol·licitud
Préstecs
Perfil
de
Titulars

Públics
Privats
Total

Presencial

Telefònics

3
0
3

25

Correu
electrònic
3

25

3

Correu
postal

Totals
31
0
31

A continuació detallem les unitats documentals consultades i sol·licitades en préstec durant
l’any 2016:
Unitats
consultades

documentals

Tipus de fons

Presencials

Per internet (*) Préstecs

TOTAL

Administració local

1.077

1.692

2.862
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Administració autonòmica

59

12

71

Administració perifèrica de l’Estat
Administració. Reial i Senyorial
Notarials
Judicials

33

33

Registrals
Institucions

32

2

34

30

15

45

Patrimonials

383

192

575

Personals

17.339

1.189

18.528

Col·leccions

222

188

410

Total

19.175

3.278

Religiosos
Associacions i fundacions
Comercials i Empresa

105

22.558

REPRODUCCIONS
Les reproduccions que va efectuar el personal de l’ACRE durant l’any 2016, són les següents:
—49 fotocòpies A4.
—42 fotocòpies A3
A continuació relacionem les dades relatives a les visites i el nombre de pàgines consultades a
al portal XAC_premsa, a través del qual es pot consultar la premsa històrica digitalitzada dels
Arxius Comarcals de Catalunya:
XAC PREMSA

XAC_premsa (anual)
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5. DIFUSIÓ
Pel que respecta a les principals activitats organitzades per l’ACRE, a continuació relacionem
les més destacades de l’any 2016. Són les següents:
—El 6 de juny de 2016 l’ACRE, amb el suport de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Diputació de Tarragona va organitzar la jornada
‘Transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Administració Local’, adreçada al
personal de l’Administració Local de les comarques de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat. En
el marc de la jornada es van desenvolupar 5 ponències.
—Entre el 4 de novembre i el 18 de novembre de 2016, l’ACRE, el Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, l’Ajuntament de Móra d’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb el
suport dels ajuntaments d’Ascó, Flix i Miravet, va organitzar el cicle de conferències ‘Castells i
fortificacions de la Ribera d’Ebre’, en el qual, a través de 6 ponències es va fer una aproximació
a les fortificacions de la comarca. El recull d’aquestes xerrades es publicarà l’any 2017 com un
dossier central de la Miscel·lània del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.
—Entre el 9 de setembre i el 7 d’octubre l’ACRE de 2016 va acollir l’exposició ‘Cent anys del
vapor Anita’. La mostra, organitzada pels Serveis Territorials del Departament de Cultura a les
Terres de l’Ebre, pel Museu de les Terres de l’Ebre, per l’Ajuntament de Móra d’Ebre i pel
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, de
l’Associació Cultural la Riuada de Móra d’Ebre i el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, explica
la història del darrer vaixell de vapor que va circular pel tram baix del riu Ebre. En el marc de
l’exposició es van portar a terme diverses activitats complementàries, com per exemple visites
guiades als estudiants de la Ribera d’Ebre, tot i que els principals actes van ser la presentació
del llibre El vapor Anita. La història d’un mite, a càrrec d’Albert Curto i Laura Tienda, autors de
l’obra, que es va dur a terme el 21 de setembre de 2016, i la conferència “Canvi de rumb. Dels
llaguts a la navegació fluvial a vapor per l’Ebre”, a càrrec de Carme Queralt, antropològa del
Museu de les Terres de l’Ebre, desenvolupada el dijous 26 de setembre.
—Durant l’any 2016 l’ACRE va seguir impulsant activitats pedagògiques. La primera de les
activitats desenvolupada va estar destinada als alumnes del mòdul de gestió administrativa de
l’IES Julio Antonio. Hi van participar una vintena d’estudiants, als quals se’ls hi va explicar
quines eines utilitza l’ACRE alhora de desenvolupar la gestió i difusió dels fons i documents
que custodia. També, el passat 25 d’octubre de 2016 a l’Escola Sant Miquel d’Ascó, es va
desenvolupar un taller. L’activitat es va iniciar amb una xerrada per explicar què fa un arxiu i, en
especial l’ACRE, a més de fer referència a quins fons de la població d’Ascó gestiona
actualment. Per la tarda els estudiants van treballar un dossier pedagògic, a partir de la
selecció d’alguns documents del fons de l’Ajuntament d’Ascó.
—Finalment, per tal de destacar les principals activitats, fem referència a les publicacions
pròpies de l’ACRE, o a les quals ha donat suport al llarg del 2016. Primerament, destacaríem la
publicació del Butlletí Informatiu de l’ACRE, número 10, en què el centre recull els principals
projectes, activitats i notícies relacionades amb la seva activitat. Una altra publicació impulsada
per l’Arxiu ha estat un calendari de l’any 2017, a través del qual difonem un fons documental
del centre, en aquesta ocasió el fotogràfic de Carmel Biarnés. Finalment, tot i que no es tracta
d’una publicació editada per l’ACRE, voldríem fer esments a que s’ha donat suport a la
publicació de la Miscel·lània del CERE de l’any 2016, la qual ha inclòs un dossier central sobre
‘Els inicis del Republicanisme de la Ribera d’Ebre’, cicle de conferències organitzat
conjuntament pel CERE i l’ACRE l’any 2015.
Pel que respecta a les publicacions que han utilitzat documentació de l’ACRE durant el 2016,
són les que indiquem a continuació:
Monografies complertes:
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—PUJOL, Joan i SALVADÓ, Ivan. Muletes i Llaguts. La tradició fluvial a Móra d’Ebre. Flix:
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. 140 p.
—RULL, Xavier. La defensa de la llengua i la difusió del fabrisme als anys 20 i 30 del segle XX
mitjançant la premsa local. Valls: Cossetània Edicions, 2016. 104 p.
—SANCHO, Josep. El marcel·linisme a les Terres de l’Ebre (1914-1939). Benicarló: Onada
Edicions, 2016. 568 p.
Pel que fa a articles en publicacions, o bé impulsats a través d’activitats de l’ACRE, han
aparegut els següents:
—ARESTÉ Jaume. “La toponímia franquista a la Ribera d’Ebre”. Dins: Noms de lloc i de
persona de la Ribera d’Ebre i altres estudis d’onomàstica”. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera
d’Ebre, 2016. p. 115-126.
—BLADÉ, Artur. “Gènesi i continguts de l’obra onomàstica d’Artur Bladé i Desumvila: Topònims
de la vila de Benissanet i del seu terme municipal” Dins: Noms de lloc i de persona de la Ribera
d’Ebre i altres estudis d’onomàstica”. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 101114.
—CASTELLVELL, Ventura. “Panoràmica Onomàstica de la Ribera d’Ebre”. Dins: Noms de lloc i
de persona de la Ribera d’Ebre i altres estudis d’onomàstica”. Flix. Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, 2016. p. 169-190.
—CASTELLVELL, Ventura. “L’antropònim Espanyol”. Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 73-84.
—CID, Josep-Sebastià “Bladé: la paraula literària” Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 189-212.
—CIFUENTES, José Luis i NAVARRO, Francisco Javier “La Palma d’Ebre-Cuba, un viatge
sense retorn. El cost humà de la Guerra de Cuba per a la Palma d’Ebre (1895-1898)” Dins:
Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 169-186.
—FERRÚS, Jordi. “Carmel Biarnés i l’estudi de la toponímia i l’antroponímia”. Dins: Noms de
lloc i de persona de la Ribera d’Ebre i altres estudis d’onomàstica. Flix. Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, 2016. p. 11-29.
—FERRÚS, Montserrat. “La toponímia asconenca en l’obra de Carmel Biarnés i Andreu
Carranza. Proposta de rutes literàries”. Dins: Noms de lloc i de persona de la Ribera d’Ebre i
altres estudis d’onomàstica. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 277-292.
—JASSANS, Miquel S. “Set topònims rasquerans”. Dins: Noms de lloc i de persona de la
Ribera d’Ebre i altres estudis d’onomàstica. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p.
315-320.
—MARQUES, Salomó “Martí Rouret i Callol” Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis
de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 309-320.
—MERCADÉ, Gerard “L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre avança cap al seu desè aniversari”
Dins: Programa de Festes de l’Ajuntament de Móra d’Ebre Móra d’Ebre. Ajuntament de Móra
d’Ebre, 2016.
—MERCADÉ, Gerard “Els treballs de recerca de Batxillerat de l’Institut Julio Antonio de Móra
d’Ebre gestionats per l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre” Dins: La Riuada. Associació
Cultural la Riuada de Móra d’Ebre, 2016 (En premsa).
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—MERCADÉ, Gerard “L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre fa balanç de 8 anys de
fucionament” Dins: Bolduc. Diputació de Tarragona, 2016. p. 3-7
—MERCADÉ, Gerard “La gestió del patrimoni agrari d’una família noble. L’exemple dels
Domènech-Martí de Vinebre (segles XVII-XX)”.Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2015. p. 181-198.
—MUÑOZ, Pere “La nissaga nobiliària dels Castellví de Flix. Una família liberal en un poble
carlí”. Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2015. p. 199-208.
—PUIG, Guillem. “Les col·lectivitats agràries a la Ribera d’Ebre durant la Guerra Civil (19361938)”. Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 153168.
—ROVIRA, Salvador. “Els nobles de la Ribera d’Ebre (edat moderna)”. Dins: Miscel·lània del
CERE. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2015. p. 157-180.
—SÁNCHEZ, Josep “El republicanisme a les Terres de l’Ebre (1851-1910)“ Dins: Miscel·lània
del CERE. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 229-288.
—SANCHO, Josep “La influència de Marcel·lí Domingo a la Ribera d’Ebre: l’arribada de la
política de masses (1913-1931)” Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, 2016. p. 289-308.
—SERRANO, Josep. “Sobre el dret municipal a la Ribera d’Ebre, en ocasió dels 500 anys dels
costums de la Torre de l’Espanyol”. Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, 2016. p. 55-72.
—SERRANO, Josep. “El de Salvador d’Ascó, un exemple de la noblesa rural catalana”
Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2015. p. 209-232.
—SERRAHIMA, XAVIER. “Vida, llibres i literatura. El pensament i l’ideari d’Artur Bladé i
Desumvila a partir de les seves lectures”. Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis de
la Ribera d’Ebre, 2015. p. 135-154.
—TORMO, David “Joan Caballé, el perfecte cacic republicà” Dins: Miscel·lània del CERE Flix.
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 321-340.
—VAQUER, Pineda “Cartes onomàstiques: la correspondència entre Artur Bladé i Ramon
Amigó (1973-1981)” Dins: Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre,
2016. p. 213-226.
—VEÀ, Sílvia. “Evolució de la manera d’anomenar les dones entre els segles XIV i XX, segons
documentació relativa a Vinebre”. Dins: Noms de lloc i de persona de la Ribera d’Ebre i altres
estudis d’onomàstica. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2016. p. 395-414.
—VEÀ, Sílvia. “Onomàstica dels vinebrans (segles XIV-XX)”. Dins: Miscel·lània del CERE. Flix.
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2015. p. 109-130.
—VINAIXA, Joan Ramon. “Ciutadans honrats i cavallers a Tivissa (segles XVII-XIX)”. Dins:
Miscel·lània del CERE. Flix. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2015. p. 233-250.
Pel que fa als treballs de recerca d’alumnes de batxillerat, van utilitzar documentació de l’ACRE
els que a continuació ressenyem:
—GINÉ, Montserrat. “Llegendes de Tivissa”. Institut d’Ensenyament Secundari Julo Antonio de
Móra d’Ebre, curs 2015-2016.
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—MARCOS, Marc. “El franquisme a Darmós”. Institut d’Ensenyament Secundari Julo Antonio
de Móra d’Ebre, curs 2015-2016.
—MELLADO, Oliver. “La política de la transició a Móra d’Ebre (1975-1977)” Institut
d’Ensenyament Secundari Julo Antonio de Móra d’Ebre, curs 2015-2016.
—MIHAI, Cristian. “El franquisme a Benissanet (1939-1941)”. Institut d’Ensenyament Secundari
Julo Antonio de Móra d’Ebre, curs 2015-2016.
—SARABIA, Paula. “L’església parroquial de Tivissa”. Institut d’Ensenyament Secundari Julio
Antonio de Móra d’Ebre, curs 2015-2016.

Portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals
Pel que fa la comptabilització de les visites al portal de l’ACRE, assenyalar que durant l’any
2016 va rebre 1.369 visites i 3.382 visualitzacions. També cal fer notar que es van descarregar
més de 150 fitxers des del portal web i que la permanència mitjana a la nostra pàgina va ser de
gairebé 8 minuts.

Portal XAC (anual)

Nombre visites

Visualitzacions

1.369

3.382

Xarxes Socials
En relació a les estadístiques referents a les xarxes socials de l’ACRE, en el nostre cas
únicament facebook, vam tenir les següent dades durant l’any 2016:
Xarxes Socials

Facebook

Nombre de seguidors

455

Publicacions

Altres dades

96

Pel que fa a l’entrada amb més
abast (2.447) correspon al post del
14 d’abril de 2016 “La república
independent de la Serra d’Almos?”

Twitter

Instagram
Youtube
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Al següent quadre recollim el nombre i la tipologia de les principals activitats de difusió de
l’ACRE dutes a terme durant l’any 2016:

Activitats de difusió

Nombre Activitats

Nombre Assistents

Treballs d’investigació i recerca
Visites escolars
Altres visites
Exposicions
Conferències, seminaris, jornades o similars
Cursos
Presentacions
Publicacions pròpies o coeditades
Participació en mitjans de comunicació
Totals

35
2
1
2
11

45
30
315
340

3
3
9
63

730

6. BIBLIOTECA AUXILIAR I HEMEROTECA
NOMBRE D’INGRESSOS PER ADQUISICIÓ O DONACIÓ
Al llarg del passat any 2016 l’ACRE va rebre 12 noves aportacions a la seva col·lecció
bibliogràfica i 15 a l’hemerogràfica, en ambdós casos per via de donació.
Adquisicions
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7. INFRAESTRUCTURA I PERSONAL
INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT TÈCNIC
Durant l’any 2016 l’ACRE va disposar del personal que consignem a continuació:
PERSONAL
Tipus de personal

Nombre

Dependència orgànica

Tècnics superiors arxivers

1

Tècnics superiors especialitzats

1

Departament de Cultura
Tècnic superior que ha prestat el seus
serveis com a treballador autònom
durant 420 hores

Tècnic mitjans arxivers
Tècnics mitjans especialistes
Auxiliars administratius o administratius

2

Subalterns
Personal becari
Altres: especifiqueu
Totals

4

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre,
un dels quals amb una jornada de 25
hores setmanals

FORMACIÓ DEL PERSONAL
Gerard Mercadé Pié va assistir a la següent formació durant l’any 2016:
Formació específica d’arxius
1

Formació general

—Curs “Procediments i formats de preservació digital”. Organitzat pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, el 23 de novembre de 2016, a Barcelona”.
—Jornada d’Estudi i Debat, amb el títol “Assolir la transparència a qui pertoca”. Organitzada per
l’Associació d’Arxivers de Catalunya, el 25 de maig de 2016, a Barcelona.
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