
Exposició «Espais de memòria. L’Arxiu vist per un fotògraf: Ramon Cornadó» 

Títol:  
Espais de memòria. L’Arxiu vist per un fotògraf: Ramon Cornadó 

Concepte: 
“Espais de memòria” és una exposició d’imatges fotogràfiques, realitzades per Ramon 
Cornadó, que visualitzen tot el procés de gestió documental d’un arxiu –des del naixement 
del document fins a la seva conservació permanent o destrucció– a través de l’exemple i 
la realitat dels fons de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona. 

Característiques: 
• Consta de 58 fotografies muntades en 21 suports fotogràfics de panell lleuger de 

22 mm de gruix, amb fotografia laminada (Fuji DPII), així com 2 suports més per a 
la introducció i els crèdits. Les mides dels suports fotogràfics oscil·len entre els 
50x65 cm i 50x175 cm. 

• 21 peus de foto. 

Espai: 
• Tancat 
• Superfície lineal: 30-33 metres. 

Condicions per a l'exposició: 
• Espai expositiu permanent o temporal. 
• Il·luminació natural o artificial. 
• Vigilància semipermanent. 
• Sistemes de seguretat mínims. 
• Condicions ambientals normals. 

Característiques d'embalatge: 
• 1 caixa de fusta de 180x80x60 cm, amb 4 rodes per a facilitar el transport. 

Material de difusió: 
• Tríptic 





















Peus fotos exposició 

La seqüència dels números següents correspon als números que hi ha al peu 
de foto de les imatges. 

01. “Els  arxius vetllen per la seguretat de les dades alhora que obren la porta a 
la Transparència.”  

Sergi Borrallo i Llauradó, tècnic de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona 

* 
02. “Espais de treball, espais de convivència entre arxivers, ciutadans i docu-
ments”. 
Salvador Cabré i Llobet, director de l'Arxiu Comarcal de l’Alt Camp 
* 
03. “Els compactes, amb la documentació que s’hi conserva, esdevenen el cor 
dels arxius”.  
Josep M. Porta i Balanyà, director de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà 
* 

04. “Les decisions i acords del teu ajuntament a la teva disposició a l’Arxiu.”  
Gerard Mercadé i Pié, director de l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 
* 
05. “La perspectiva artística d’un seguit de prestatges buits i la d’un prestatge 
ple de llibres. Imaginem-nos-els plens de documentació i carregats d’història”. 
Sabí Peris i Serradell, director de l’Arxiu Comarcal del Baix Camp 
* 
06. “De les entranyes estant no em reconec, però sóc jo,  igual que tots,  i com 
tots,  vetllo per  les meves constants vitals.”  
Albert Curto i Homedes, director de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre  
* 
07. “Accessibilitat i preservació digital: la clau de la nostra memòria col·lectiva”. 
Nati Castejón i Domènech, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès 
* 
08. « Noves tecnologies i nous formats de conservació ».  
Jaume Teixidó i Montalà, director de l’Arxiu Comarcal del Priorat. 
* 
09. “Els lligalls dels arxius que custodien la història dels nostres pobles, la me-
mòria de la nostra gent...”. 
Coia Escoda i Múrria, directora de l’Arxiu del Port de Tarragona 
* 



10. “Com les experiències que ens va proporcionant la vida, es van agregant 
els expedients a la sèrie”.  
Montserrat Flores i Juanpere, Arxiu Municipal de Cambrils 
* 
11. “El llibre, aquest invent meravellós per transmetre la cultura de generació en 
generació.” 
Josep Estivill i Borràs, Arxiu Municipal de Constantí 
* 
12. “La identitat col·lectiva deriva de la història i el coneixement del passat es 
fonamenta en els documents.” 
Jordi Piqué i Padró, director del Servei d'Arxiu i Documentació Municipal de Ta-
rragona 
* 
13. "Partitures, identificacions i cartelleria... de la música a l'espectacle i del pa-
per al metall. Diversitat de formats i suports que enriqueixen els fons dels nos-
tres arxius." 

Elisenda Cristià i Balsells, Arxiu Municipal de Reus 
* 
14. "En el món dels arxius es pot aplicar la màxima: qui bé conserva, bé troba!" 
Montse Garriga i Pujals, Arxiu de la Universitat Rovira i Virgili 
* 
15. "Arxius i gestió documental: conèixer d'on venim per entendre on estem i 
saber on anem". 
Araceli García i Fuentes, tècnica d’arxiu del Consell Comarcal del Tarragonès 

* 
16. « L’accés als documents d’arxiu, principal garantia dels drets dels ciutadans 
i de la transparència de les administracions».   
Ricard Ibarra i Ollé, director de l’Arxiu Històric de Tarragona 
* 
17. “Pervivència i conscienciació de la història: anàlisi d'un passat per a la in-
terpretació d'un futur”. 
Núria Poy i Sans, Arxiu de Base-Gestió d’Ingressos 
* 
18. “La conservació i preservació de la documentació, elements bàsics per co-
nèixer i conservar la nostra història”. 

Alfredo Redondo i Penas, responsable de l’Arxiu Central Administratiu de la De-
legació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona. 



* 
19. “Els avenços tecnològics faciliten la preservació i la difusió del patrimoni 
documental.” 
Ricard Benimeli i Morros, Arxiu Municipal de Roda de Berà 

* 
20. “Correm!  cap a la sala d’urgències. La intervenció ha estat un èxit, ja els 
podem consultar”.  

Neus Reverté i Veciana, Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, delega-
ció de Tarragona  

* 
21. "La preservació de la memòria ens ajuda a acceptar qui som perquè ens 
ajuda a recordar qui erem”. 

Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarra-
gona i Canonge arxiver de la catedral.
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