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Programació especial als arxius de
la ciutat per la Setmana
Internacional dels Arxius
L'Arxiu Municipal de Reus i l'Arxiu del Baix Camp oferiran activitats especials per
donar a conèixer la seva feina

Els arxius de la ciutat oferiran activitats per la Setmana Internacional dels Arxius | Reus.cat

El Dia Internacional dels Arxius, el 9 de juny, portarà a Reus una setmana plena d'activitats.
L'Arxiu Municipal i l'Arxiu Comarcal del Baix Camp ofereixen diverses activitats i exposicions
amb la voluntat d'obrir-se a la ciutadania i mostrar la feina que fan.
Amb el lema #SomArxiu, la programació d'enguany se centra en què significa ser arxiver i què
representen els arxius per a la societat. Les activitats comencen el dimarts 7 de juny a les 5 de
la tarda amb el taller "Història familiar a través dels documents d'arxiu. Eines i recursos per fer
l'arbre genealògic", impartit per Joan Quijada.
Activitats per conèixer la història de la ciutat
El programa continuarà el dimecres 8 de juny a les 11 del matí amb una sortida teatralitzada
amb el nom "La Boca de la Mina: un present amb molta història". A dos quarts de 6 de la tarda,
l'Arxiu obrirà les seves instal·lacions amb l'activitat "Arxiu: històries i vides. Vine i descobreixles".
En aquesta visita es dona a conèixer la memòria de la ciutat a través de documents i la tasca
que s'ha fet des dels arxius per conservar-la. És una col·laboració amb l'Escola de Dansa i Arts
Escèniques Artis, la Banda Simfònica de Reus, l'Institut Salvador Vilaseca i l'Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.
Dues exposicions a l'Arxiu fins al dia 17
El dijous 9 de juny, els nens de l'escola Rubió i Ors visitaran l'arxiu i a dos quarts de 7 de la tarda,
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com a cloenda, es presentaran els documents restaurats durant l'any 2021 de la mà d'Anna
Ferran, conservadora i restauradora; Ezequiel Gort, historiador i arxiver; i Eduard Juncosa,
historiador.
A més, a partir del dia 7 i fins al 17 hi haurà una exposició dels dibuixos dels infants que han visitat
l'Arxiu i, a partir del 9 i fins al mateix dia, una mostra dels documents restaurats l'any 2021.
Per informació i inscripcions a les activitats els interessats es poden adreçar a
arxiumunicipal@reus.cat, a acbaixcamp.cultura@gencat.cat o trucant al telèfon 977 010 054.
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Cartell de la programació per la Setmana Internacional dels Arxius Foto: Cedida
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