
QUÈ EN
SAPS DE
L'ARXIU DE
REUS?

Text basat en el llibre  Aproximació a la Història de l'Axiu Municipal de Reus, d'Ezequiel Gort

Jaume Cardoner fou el
darrer arxiver-cronista de la
ciutat. Desapareix així la
plaça de cronista i la
d'arxiver, aquesta darrera
recuperada al cap de 40 anys
(l'any 1993).

L'ARXIU HISTÒRIC
COMARCAL DE REUS
 
 
 
 
 
 

La gestió de la documentació més
recent era del tot necessària i
l'Ajuntament valorà la necessitat
de recuperar la figura d'arxiver,
càrrec que recaigué en la persona
d'Ezequiel Gort Juanpere.
El nou arxiver municipal passà a
dirigir l'Arxiu Municipal de Reus.

Francesc Cubells fou
nomenat per al càrrec i durant
el seu temps el fons arxivístic
local feu un pas endavant en
crear-se l'Arxiu fotogràfic per
mitjà d'un contracte amb la
casa "Niepce".

L'any 1965 l'Ajuntament
acordà la restauració i
reorganització del Museu
Prim-Rull per a Arxiu Històric
(el Museu s'havia taslladat al
nou emplaçament de la Plaça
de la Llibertat)

L'any 1986 es crea l'Arxiu Històric
Comarcal - depenent de la
Generalitat de Catalunya- que
gestionarà el fons històric de Reus
i documentació  d'alguns dels
pobles de la comarca. La direcció
és assumida per Sabí Peris
Serradell. L'Arxiu s'ubicà a l'edifici
del Castell.

en feu donació a la ciutat, amb
l'obligació de fer-hi l'Arxiu
Històric, una biblioteca o una
sala de conferències.

El segle XX (III)

RECUPERACIÓ DEL CÀRREC DE
"CRONISTA-ARXIVER"

REALITZACIÓ D'UN
INVENTARI

L'Arxiu s'inventarià de  nou.
Aquest inventari inclouria la
documentació tant històrica
com administrativa.

EL CASTELL DEL
CAMBRER
1949

EXTINCIÓ DEL CÀRREC
DE CRONISTA ARXIVER

Joan Dalmau
Domingo, que
havia comprat
el Castell a
l'Arquebisat, 

SALVADOR VILASECA I
L'ARXIU HISTÒRIC

L'ARXIU HISTÒRIC
MUNICIPAL A L'EDIFICI
DEL PRIM-RULL
Sota la direcció de Salvador
Vilaseca, l'Arxiu Històric
Municipal obre les seves
portes. Amb ell hi treballaren
Maria Tarragó i Josepa
Ferrando.

RECUPERACIÓ DE LA
PLAÇA D'ARXIVER 

L'Arxiu Municipal s'ubicà a
les antigues escoles Rubió
i Ors.
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