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MUSEU D'ART MODERN 
 
 MEMÒRIA D’ACTIVIITATS  2010 
 
 
 
 
L'any 2010 el Museu d'Art Modern ha  prestat el seus serveis tot l’any, amb el seu 
horari habitual. 
 

 
1. Personal 
 
El personal que presta els seus serveis en aquest Museu  a 31 de desembre de 2010 
és el següent: 
 

Direcció i   
Conservació:  Rosa M. Ricomà Vallhonrat 
Difusió i 
Servei Pedagògic:  M. Luisa Suàrez Barral 
Servei Pedagògic:  Núria Serra Medina 
Administració:  Joan Juncosa Baglietto 
Documentació: Montserrat Palau Baiges 
Arxiu:   Maria López Iparraguirre 
Manteniment: Enric Hernàndez Sotorra 
 
Atenció al públic: Carme Nat Callau 

Alfons Carles de Cal Grau 
Carles Martí Cantí 
Maurici Curieses Anglès 
 

 
Procedents d’un Pla d’Ocupació de l’Organisme Autònom de Desenvolupament Local 
han realitzat tasques d’atenció al públic: Trinidad Miranda, Mireia Álvarez i Ferran 
Burdeus.  
 
Tres alumnes de la URV han realitzat les seves pràctiques de Museologia en aquest 
Museu: Natàlia Bru Budesca , Lourdes Pedrola i Guiomar Sánchez 
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2. Adquisicions 
 
2.1. Donació 
 
 
L’artista Paulo Escobar-Elorza ha fet donació del seu quadre “ Apoquindo 1” que ha 
estat inventariat amb el NIG. 4109. 
 
El fotògraf Pau Gavaldà ha fet donació Diputació de Tarragona de tres imatges sobre la 
Chartreuse de Tarragona. Les peces han estat inventariades amb els NIG . 4110 a 
4112. 
 
L’artista Núria Rión ha fet donació al Museu d’Art Modern de Tarragona, d’una de les 
peces de la sèrie “Vestigis”. La peça peça ha estat inventariada amb el NIG. 4113. 
 
El Sr. Francisco Javier Marín ha fet donació del dibuix sense títol de Lluís M. Saumells, 
que ha estat inventariat amb el NIG. 4116 
 
L’artista Josep M. Rosselló ha fet donació a la Diputació de Tarragona de la seva obra 
“Suite Coltan. Èxode RDC 2009”. La peça  ha estat inventariada amb el NIG. 4117, així 
com una obra en paper, sense títol, inventariada amb el NIG. 4119. 
 
La família Sentís Bonet ha fet donació a la Diputació de Tarragona de l’escultura de 
Salvador Martorell “La nena de Mare Internum” de la que n’eren propietaris. L’escultura 
s’ha inventariat amb el NIG. 4121, L’obra ha estat exposada a les sales del Fons 
Permanent del Museu d’Art Modern. 
 
La filla de la pintora Claude Collet ha fet donació d’una obra de la seva mare: “Dona 
Papallona”, NIG. 4368. 
 
L’escultora Béatrice Bizot, ha fet donació de dos relleus escultòrics “Mur d’empremtes” 
III i IV, inventariats amb el NIG. 4378 i 4379 respectivament. 
 
2.2. Dipòsit 
 
 
L’escultor Rufino Mesa ha cedit en comodat l’escultura “Gall” de la que n’és autor. La 
peça ha estat inventariada amb el NIG. 4107, i exposada a les sales del Fons 
Permanent del Museu d’Art Modern. 
 
La família del pintor Sadurní García Anguera en cedit en comodat l’obra de dit artista 
per a ser conservada i difosa d’aquest Museu. La col·lecció consta de pintura, dibuixos , 
gravats i esmalts, i has estat inventariats amb els NIG. 4137 a 4350, i 4370  a 4376; així 
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com una sèrie de pintures de diversos artistes que conformaven la seva pròpia 
col·lecció. NIG. 4351 a  4367, 4369 i 4377. 
 
2. 3. Biennal d’Art 2010 
 
S’han donat d’alta les obres guanyadores de la Biennal d’Art 2010 
 
Guanyadora del 35 Premi Julio Antonio d’Escultura, la instal·lació d’Ester Fabregat: 
“Piel de Tetas”, NIG. 4135 
Guanyadora del 37 Premi Tapiró de Pintura , l’obra Regina Giménez “Col·lecció”, NIG. 
4136. 
 
2.4. Altes a l’inventari 
 
S’han donat d’alta a l’inventari: 
 
- 13 fotografies de la sèrie “Estampa de la Comella” de Lluís Vives amb el NIG. 4122 a 
4134. 
- Tapís de Teresa Lanceta amb el NIG. 4114 
- Peça ceràmica de Martí Royo i Madola amb el NIG. 4115 
- Pintura  “Nu amb colom” de Claude Collet amb el NIG. 4118 
- Pintura “Pedrera del Mèdol” de Miquel Capdevila amb el NIG. 4120 
 

 
 

 

3. Exposicions 
 
3.1. Sales d’Exposició Temporal  
 

 
21  de gener  a 21 de febrer de 2010 
Núria Rion. Vestigis  
 
4 de març a 4 d’abril de 2010 
Diego Pujal. Pintures  

 
25 de març a 4 d’abril de 2010 
Josep M. Rosselló, Suite Coltan 
 
15 d’abril a 30 de maig de 2010 
Nicole Florensa. La Força del record 
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29 d’abril a 29 de maig de 2010 
Josep M. Jujol. Una Visió de Joan Alberich 
En commemoració del Centenari del Teatre Metropol 
 
12 de juny  a 4 de juliol de 2010 
Treballem amb l’art. Ets un artista ... exposes al Museu  
Col·legi Joan XXIII de Bonavista , Tarragona 
 
17 de juny a 4 de juliol de 2010 
VIII Travelling Symposium  de Joieria Contemporània 
 
16 de juliol a 29 d’agost de 2010 
Biennal d’Art 2010 
35 Premi Julio Antonio d’Escultura i 37 Premi Tapiró de Pintura 
 
17 de setembre a 7 de novembre de 2010 
Claude Collet. La recerca de la identitat 
 
19 de novembre de 2010 a 9 de gener de 2011 
La Mirada Reposada.  
Una revisió del paisatge. Artistes dels anys 80. Terres de l’Ebre  
Leonardo Escoda, Manel Margalef, Josep Salmerón i Lluís Vives 
Exposició produïda per l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a 
Tortosa. 
 

 
 

4. Préstecs 
 

• S’ha cedit al Museu del Port de l’Autoritat Portuària de Tarragona, de l’1 al 28 de 
febrer de 2010, l’escultura de Julio Antonio “Venus Mediterránea” per formar  
part d ela mostra compartint la mar 

 
• S’ha cedit  a la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales l’escultura de 

Julio Antonio “Hombre de la Mancha” per formar part de l’exposició “Marañón y 
su tiempo (1887-1960),  que tindrà lloc al llarg de l’any a Madrid, Santander i 
Toledo. 

 
• S’ha cedit  a la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales les escultures 

 de Julio Antonio “Moza de Aldea del Rey” i “Maqueta del Monument als Herois 
de 1811” per formar part de l’exposició “Memorias de la Independencia” ,  que 
s’inaugurarà el gener de 2011 al Museo de Cadiz, i itinerarà al llarg de l’any per 
diversos països sud-americans. 
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• S’ha  cedit al Museu de Valls les obres d’Ignasi Mallol: “Paisatge amb arbres”, 

“Paisatge amb dona i infant” i “Paisatge amb camí vaca” per formar part de 
l’exposició “Ignasi Mallol, la tranquil·litat perduda d’un home, d’un país”, que 
tindrà lloc  del 4 de juny al 18 de juliol de 2010. 

 
• S’ha cedit a l’Institut Municipal de Museus de Reus l’obra de Modest Gené 

“Deburka” per formar part de l’exposició “Modest Gené, un escultor entre dos 
móns” celebrada al Museu d’Art i Història de Reus, del 4 de juny de 2010 al 15 
de gener de 2011. 

 
• S’ha cedit a la Casa Catalana de Saragossa l’exposició “Isidre Valentines. 

Fotografia i Modernitat” per a ésser exposada en la commemoració de la Diada 
de l’11 de setembre i fins al 12 d’octubre 

 
• S’ha cedit a l’Ajuntament de Tortosa l’exposició de fotografia de Lluís Vives 

“Estampa de la Comella” per a ésser exhibida a l’Antic Escorxador de Tortosa, 
del 8 al 31 d’octubre de 2010. 

 
• S’ha cedit al CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas, d’Osca, 

l’obra de l’artista Albert Gusi: “Vent de mestral a l’assut de Xerta”, per a ser 
mostrada en l’exposició que aquest artista realitza del 17 de desembre de 2010 
al 6 de març de 2011. 

 
• S’ha cedit a Josep-Maria Balanyà, l’obra “Cinco exteriors ke cuelgan” de la que 

n’és l’autor,  per realitzar unes presentacions pedagògiques a IES “Joan Brossa 
de Barcelona, del 16 al 26 d’octubre de 2010. 

 
 
5. Publicacions 
 
5.1. Catàlegs d'exposicions temporals 
 
 

• Núria Rion, Vestigis, amb textos de Judit Vidiella i Lídia Porcar. 
 

• Diego Pujal. Pintures, amb text d’Àlex Mitrani. 
 
• Biennal d’Art 2010.  35 Premi Julio Antonio d’Escultura i 37 Premi Tapiró de 

Pintura, amb text de Manel Margalef. 
 

• Claude Collet. La recerca de la identitat, amb text del Dr. Antonio Salcedo. 
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5.2.Col.lecció de llibres d’art Tamarit 
 
S’han publicat un dos nous volums de la col·lecció:  un dedicat al pintor tarragoní Ignasi 
Mallol, que porta per títol “ Ignasi Mallol. La Catalunya quiescent”, escrit per l’historiador 
de l’art Miquel-Àngel Codes; l’altre “Grau-Garriga a Tarragona”, escrit pel crític d’art 
Francesc Miralles. 
 

 
5. 3. Servei Pedagògic 
 
S’ha publicat el 3r volum de la col·lecció MAMT pedagògic que amb el títol Presències 
/Virtualitats, Les TIC i la didàctica de l’art als espais museístics, recull les ponències de 
les VII Jornades de Pedagogia de l’art i museus, dutes a terme els dies 22 i 29 d’abril 
de 2009. 
 
 
5.4.Altres 
 
La Diputació de Tarragona – Museu d’Art Modern ha coeditat amb la Fundació 
Apel·les Fenosa del Vendrell  el catàleg de l’exposició  Nicole Florensa. La força del 
record,  amb text de Josep Miquel Garcia. 
 
 
 

6. Arxiu Fotogràfic 
 
6.1.Fons 

 
L'arxiu fotogràfic ha incrementat el seu fons en 2.917 noves entrades; el darrer 
número del registre és el 27.030. 

 
 

6.2. Préstecs Arxiu Fotogràfic 
 

S’han cedit en préstec a Enciclopèdia Catalana dues imatges de Pere Català Pic: 
Defenestració del quadre d’Alfons XIII a Valls el 1931” (AF.NIG.4696) i 
“Descarregant la verema” (AF NIG. 4834), per a ser reproduïdes al segon volum d’ 
“Un segle d’història de Catalunya en fotografies” 

 

S’han cedit en préstec a la Fundación Arte y Mecenzago tres fotografies referents a 
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Joan Rebull: Joan Rebull i la màscara mortuòria del president Macià, (AF NIG. 
6356), Interior de la classe d’escultura del Taller- Escola de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona (AF NIG. 5746 ), i Inauguració del Taller-Escola de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona (AF. NIG. 5159), per al catàleg raonat 
d’aquest escultor que realitza el crític d’art José Corredor-Matheos. 
 
S’ ha cedit a la Fundació Ilercavònia futur la reproducció de diverses obres 
conservades al Museu d’Art Modern – “Figura femenina” de Juli Moisés, “Figura 
femenina” d’Innocenci Soriano Montagut, “Monument als Herois” de Julio Antonio, 
“Boxa” de Santiago Costa i “Venus Mediterrània” de Julio Antonio, per a ser 
reproduïdes a la “Història de les Terres de l’Ebre. 
 
6.3.Altres  

 
Se han iniciat el treballs per a la creació d’un banc digital d’imatges a partir del fons 
de l’Arxiu Fotogràfic . 
 

 
7. Biblioteca Auxiliar del Museu d’Art Modern  
 
S’han registrat  465 nous volums i el nombre d’usuaris de la biblioteca ha estat de 48. 
 
 

8. Servei Pedagògic i de Difusió 
 
8.1. Visites al Museu d’Art Modern  
Els visitants que ha generat el Museu d’Art Modern ascendeixen a un total de 27668. 
D’aquest total, 12.985 corresponen a visitants del fons permanent del Museu i 10021 
visitants, a les exposicions temporals: 
 
 

TOTAL DE VISITANTS ANY 2010 27.668  
Exposició permanent 12.985 
Exposició temporal 10.021 
Servei Pedagògic (escoles) 4.386 
Servei Pedagògic (altres grups) 276 

 
 
Els 4.662 usuaris que han format part dels grups atesos pel Servei Pedagògic es 
desglossen segons el quadre següent: 
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VISITANTS ATESOS PEL DEPARTAMENT PEDAGÒGIC 

Infantil Primària Secundària Batxillerat Universita t Altres 
visit. grups visit. grups visit. grups visit. grups visit. grups visit. grups 

2.252 91 1.918 78 30 1 73 3 113 4 276 8 

 
Enguany la Diputació de Tarragona ha mantingut els convenis de col·laboració signats 
l’any 1996, amb Port Aventura i l'Ajuntament de Tarragona, per tal d’ampliar la difusió 
del Museu d’Art Modern i facilitar-ne la visita. A més, forma part de la iniciativa del 
“Passi Tarragoní”, promoguda per l’Ajuntament de Tarragona, i de la targeta de difusió 
turística Tarragona Card, promoguda pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. 
  
 
8.2 Activitats 
 
S’han organitzat les VII Jornades de Pedagogia de l’art i museus , celebrades els 
dies  14 i 21 d’abril de 2010, sota el títol “Art, museus i inclusió social. El mirall múltiple”. 
 
 
Visita UTIC  10 desembre  
Activitat: Visita a les col·leccions del MAMT 
Públic: Unitat Tècnica d'Immigració i ciutadania 
Visita de la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania de l’Ajuntament de Tarragona 
formada per un grup de persones que realitzen un curs per aprendre català. Amb la 
visita es va voler aproximar al grup a les obres del Museu d’Art Modern de Tarragona i 
així conèixer un espai cultural de la ciutat. 
 
Els escultors de les Terres de l'Ebre al MAMT  16 juliol  
Activitat: Curs: L'escultura a les Terres de l'Ebre 
Públic:  Universitat d'Estiu de la URV 
 

L'escultura a les Terres de l'Ebre és una de les tipologies de patrimoni artístic del 
territori més desconeguda pel gran públic. Amb l'objectiu de difondre els grans noms 
de l'escultura ebrenca del segle XX i conèixer experiències de gestió i difusió 
d'aquest patrimoni escultòric, la Universitat d'Estiu de la URV organitzà aquest curs 
per acostar la figura i l'obra d'artistes reconeguts a Catalunya i a l'Estat espanyol 
com Julio Antonio, Carles Mani, Santiago Costa i Soriano Montagut, entre d'altres. 
L'últim dia del curs es desenvolupà al Museu d'Art Modern de Tarragona on els 
participants van poder conèixer les obres dels escultors ebrencs que es troben a les 
col·leccions del MAMT. 
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Visita UTIC  18 juny  
Activitat: Visita a les col·leccions del MAMT 
Públic:  Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania 
 
Visita de la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania de l’Ajuntament de Tarragona 
formada per un grup de dones de llengua àrab i berber. Amb la col·laboració d’una 
traductora aproximem al grup les obres del Museu d’Art Modern de Tarragona. 
 
 
Nit dels museus 2010   15 maig  
Activitat: Postromanticisme cap a les avantguardes 
Públic:  General, familiar, individual 

Breu xerrada introductòria, sobre els músics al canvi de segle XIX al XX, a càrrec del 
professor Ferran Rodríguez de Aróstegui. 
 
CONCERT DE GUITARRA 
 
RECITAL DE POESIA I MÚSICA 
Manuel de Falla i Federico García Lorca al MAMT 
Intèrprets 
Elena Sánchez (viola) ........ Nana de Manuel de Falla 
Laura López (violoncel) ..... Jota de Manuel de Falla 
Josep M. Rosselló .......................... Federico García Lorca 
 
TESTIMONI FOTOGRÀFIC DELS MÚSICS AL CANVI DE SEGLE (XIX-XX) 
Videoprojecció continuada de retrats de compositors i/o intèrprets al canvi de segle 
(XIX i XX) 
 
Visites comentades a la col ·lecció del MAMT 
 
TALLER DIDÀCTIC A LES COL·LECCIONS DEL MAMT: 
Famílies i públic general, organitzat per MAMTpedagògic 
Taller organitzat al voltant de l’obra Cap de Richard Wagner, de l’escultor Julio 
Antonio. 
Els participants van dissenyar la seva pròpia escultura a partir de diversos materials 
i tècniques (collage, escultura, etc.). 
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Activitat per l’Associació de mares de Tarragona “T ecletes”  5 maig  
Activitat: Treballem amb les formes i els colors 
Públic:  Familiar 
L’abstracció geomètrica en l’obra de Jacint Salvadó es basa en l’ordenació de les 
formes, els plans superposats es succeeixen amb caràcter constructiu. El color és un 
element fonamental en el seu llenguatge, l’ús de tintes planes saturares emmarquen la 
interrelació entre formes i color. 
Activitats: 
Observem la pintura de Jacint Salvadó,  està formada per formes geomètriques i colors.  
Triem les formes: rodona, quadrat, triangle, rectangle i rombe de diferents colors: 
vermell, verd, negre, blau, blanc i groc. 
Combinem les formes i els colors i entre tots construïm una nova composició.  
 
 
8.3 Participacions 
 
La Responsable del Servei Pedagògic  Marisa Suàrez ha format part del  Comitè 
científic 16 Jornadas Estatales de Departamentos de Educación  y  Acción 
Cultural DEAC   celebrades a València  els dies 27, 28, 29 de maig de 2010  
 
 
9. Activitats a la sala d’actes 
 
L’activitat de la  Sala d’Actes ha estat la següent: 
 
 

• 23 de gener de 2010. Seminari de Textos i Casos Clínics, organitzat pel 
Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona. 

 
• 29 de gener de 2010. Conferència sobre Infrastructures del camp de Tarragona, 

organitzada per Esquerra Unida i Alternativa. 
 
• 1 de febrer de 2010. Presenta del conveni de col·laboració CEPTA – Fremap. 

Organitzat per la Confederació Empresarial de Tarragona. 
 
• 5 de febrer de 2010. Conferència “El cuerpo en la construcción de la diferencia 

de los sexos”, organitzada pel Fòrum Psiconanalític de Tarragona. 
 

• 6 de febrer de 2010. Seminari de Textos i Casos Clínics, organitzat pel Seminari 
de Psicoanàlisi de Tarragona. 

 
• 19 de febrer de 2010. Conferència “ El símptoma: compromís consentit”, 

organitzada pel Fòrum Psiconanalític de Tarragona. 
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• 27 de febrer de 2010. Presentació de “Vermell, verd i blau”, concert a càrrec del 

grup Gest. 
 

• 28 de febrer de 2010. Assemblea Ordinària de la federación de Foros del campo 
Lacaniano-Espanya a Tarragona. 

 
• 1 de març de 2010. Assemblea Ordinària de la federación de Foros del campo 

Lacaniano-Espanya a Tarragona. 
 

• 6 de març de 2010. Seminari de Textos i Casos Clínics, organitzat pel Seminari 
de Psicoanàlisi de Tarragona. 

 
 
• 25 de març. Presentació del llibre “Suite Coltan” de Josep M. Rosselló,  de Silva 

Edicions. 
 

• 5 d’abril de 2010.  Presentació del llibre de poesia “Sentires y presencias”, de 
Pilar Polo Martín 

  
• 14 d’abril de 2010. VII Jornades Didàctiques sobre Pedagogia de l’art 

contemporani i els museus. Organitzada pel Museu d’Art Modern amb la 
col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili. 

 
• 17 d’abril de 2010. Seminari de Textos i Casos Clínics, organitzat pel Seminari 

de Psicoanàlisi de Tarragona. 
 
 

• 21 d’abril de 2010. VII Jornades Didàctiques sobre Pedagogia de l’art 
contemporani i els museus. Organitzada pel Museu d’Art Modern amb la 
col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili. 

 
• 24 al 30 d’abril de 2010. Festival de curt metratges .REC 

 
• 8 de maig de 2010. Lectures de normes de la Fundació Sociosanitària i social 

Santa Tecla. 
 

• 11 de maig de 2010. Presentació del llibre  “El somni de Farringdon Road”, 
d’Antoni Vives. 

 
• 15 de maig de 2010. . Seminari de Textos i Casos Clínics, organitzat pel 

Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona. 



 
 12

 
• 29 de maig de 2010. Assemblea de l’Agrupació d’empleats i jubilats de Caixa 

Tarragona. 
 
• 10 de juny de 2010. Presentació de la publicació “Autoretrat. Una proposta 

contemporània a l’aula”, del grup de treball L’educació visual i plàstica a través 
de l’art contemporani. 

 
• 11 de juny de 2010. Presentació del llibre “ Biografies de músics tarragonins” de 

Jordi Morant i Clanxet. 
 

• 12 de juny de 2010. Inauguració de l’exposició Treballem amb l’Art, amb el 
centre Joan XXIII de Bonavista. 

 
• 17 de juny de 2010. Inauguració de la mostra de joies participants al VIII 

Travelling Symposium de Joieria Contemporània a Tarragona. 
 
• 23 de juny de 2010. Cloenda del VIII Travelling Symposium de Joieria 

Contemporània a Tarragona 
 
• 25 de juny de 2010. Recital poètic de Núria Abad Gascón.  
 
• 28 de juny de 2010. Presentació de les activitats del Servei Pedagògic del 

MAMT a les Escoles. 
 
• 30 de juny al 2 de juliol de 2009. Universitat d’Estiu de la URV. Curs “Modulació  

cerebral de les meves emocions i conductes “, coordinat pel Dr. Josep M. Olivé. 
 

• Del 7 al 13 de 2010. Curs Internacional de Música, organitzar pel Conservatori 
de Música de Tarragona.  

 
• 14 al 16 de juliol de 2010. Universitat d’Estiu de la URV. Curs “ Fototònica i 

fotovoltaica molecular:opcions de futur”, coordinat per Dr. Lluís Marsal. 
 

• 16 de juliol de 2010. Inauguració exposició  de les obres seleccionades i 
premiades de la Biennal d’Art 2010 de la Diputació de Tarragona.. 

 
• 17 de setembre de 2010. Inauguració de l’exposició de la pintora “Claude Collet”. 

 
• 22 i 28 de setembre, 6, 13 i 20 d’octubre. Jornada “Intervenció en l’abús sexual 

infantil”, organitzat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya. 
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• 23 d’octubre. 22 de novembre i 12 de desembre de 2010. Seminari de Textos i 

casos clínics, organitzat pel Centre  de Psicoanàlisi de Tarragona 
 

• 30 d’octubre i 6 de novembre de 2010. Cicle de conferències “Verdad, bién y 
belleza a la ley de la ciencia moderna”, organitzat per Tercera Cultura. 

 
• 12 de  novembre de 2010.  Inauguració Exposició La mirada reposada. Una 

revisió del paisatge. Artistes dels anys 80. Terres de l’Ebre. 
Leonardo Escoda, Manel Margalef, Josep Salmerón i Lluís Vives. 

 
• 17 de novembre . Presentació del conte “Lupita”, organitzada per l’Associació 

Libre “ 
 

• 20  de novembre de 2010. Conferència “El Còmic als anys 70”, a càrrec de 
Ramon Sarlé . 3a Setmana del còmic a Tarragona.  

 
• 23  de novembre de 2010. Conferència “Fotogrames del  Còmic”, a càrrec de 

David Badia. 3a Setmana del còmic a Tarragona. 
 

• 3 de desembre de 2010. Presentació del CD de “Les Jornades de Tallers Oberts 
2010 de la Part Alta de Tarragona. 

 
• 9 de desembre de 2010. Conferència  “La custòdia compartida i l’aplicació del 

Nou Codi Civil a Catalunya”, organitzada per l’Associació Tarragona per la 
Custòdia Compartida. 

 
• 14 de desembre de 2010. Trobada d’Associacions de Dones de les comarques 

de Tarragona. 
 
• 17 de desembre de 2010. Presentació del llibre “Viure sense el meu fill”, de 

Josep Gironès Descarrega, a càrrec de Joan M. Pujals i Vallvè. 
 

• 22 de desembre de 2010. Presentació del llibre “Casa a cara. Camboya”, de 
Josep M. Samsa. El llibre ha estat editat per S.A.U.C.E. i Arola editors. 

 
 
A més, durant l’any en aquest espai s’han atès 132 visites de centres escolars. 
 
I s’han acollit diferents cursos organitzats pel SAM per a la formació del personal de la  
l’administració local. 
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• Postgrau d’Economia i Gestió Publica 
• Curs de Procediment administratiu 

 
 
 
 
 


