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L’Arxiu Municipal és una institució cultural viva que, a banda del servei que presta als usuaris i a la comunitat
en general, desenvolupa una valuosa tasca de difusió. La Revista de l’Arxiu en deixa constancia periódica i al
número que teniu a les mans hi ha exemples del resultat de la feina feta pel seu equip: el fons de la memòria oral,
la documentació de fotografies dels carnavals les notes per a la història de l’Arxiu o l’estudi sobre el protocol de
la processó de Misericòrdia de 1783, a més de la notícia d’una important cessió de documents que el Centre de
Lectura —al qual vull mostrar públicament el meu agraïment per la confiança feta i per la seva sensibilitat, un
cop més, envers la preservació del patrimoni històric de la ciutat— ha fet a l’Arxiu Municipal.
Però per a una millor prestació dels serveis que li són propis i per a continuar aprofundint en la feina de
documentació i investigació del nostre passat, ja és hora que l’Arxiu pugui donar un decisiu pas endavant. Les
circumstàncies viscudes en el darrer quart de segle, amb visions diferents entre les administracions implicades
sobre 1’estructuració dels arxius, les creixents necessitats d’espai que han obligat a dispersar aquests serveis en
diversos edificis i la saturació a què finalment han arribat tots ells ens obliga a cercar una solució de futur. I
aquesta no pot ser altra que un nou Arxiu, amb una concepció integral que agrupi l’Arxiu Històric Comarcal i
Municipal, el Notarial i l’Arxiu Administratiu i que deixi cobertes les seves previsibles necessitats a llarg termini.
Posar fil a l’agulla en aquest projecte ens pertoca a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Reus, a partir
del convenciment mutu que la gestió dels arxius ha de ser integral, sota els criteris que marca la Llei d’arxius
però comptant que el municipi hi ha de jugar un paper actiu, tant en el disseny del projecte com en la seva
gestió. El resultat de tot plegat no pot ser altre que una millora en la qualitat del servei i en l’atenció a l’usuari,
l’optimització dels recursos que ambdues administracions hi esmercem i un reforçament de la presència de
l’Arxiu en l’activitat i l’oferta cultural de Reus i el Baix Camp.
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