
M EMÒRIA  
de les activitats de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona de l’any 2012 

Objectius i projectes 

El llibre quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a les successions va establir que a partir del dia 1 de 
gener de 2009 se suprimia la possibilitat d’atorgar testaments davant rector. Sent conscients de la importància 
jurídica dels testaments i dels greus perjudicis que comportaria les possibles pèrdues o subtraccions d’aquests, 
l’AHAT va iniciar l’any 2007 una campanya de concentració de tots els testaments atorgats davant rector que 
es conservaven als arxius parroquials, per tal de censar tots els testaments, especialment els dels segles XX i 
XXI, existents de l’arquebisbat de Tarragona. El 10 de gener del 2012 es va aprovar el decret pel qual es 
disposava que els testaments atorgats davant rector que es custodiaven a les parròquies passessin a ser 
dipositats a l’AHAT, recolzant i impulsant així la tasca iniciada feia ja cinc anys per l’Arxiu. Durant l’any 
2012 van ser dipositats els testaments de les parròquies d’Alió, Arbeca, l’Arboç, la Bisbal del Penedès, 
Constantí, l’Espluga Calba, Fulleda, Maldà, Maspujols, el Montmell, el Morell, els Omells de na Gaia, 
Perafort, la Pobla de Mafumet, Poboleda, el Pont d’Armentera, Puigpelat i Vinaixa. Aquests nous testaments 
van ser introduïts a la base de dades, que a finals del 2012 comptava amb un total de 41.590 registres 
indexats. 

Durant el 2012 es va continuar amb la tasca de concentració de fons documentals, iniciada per Mn. Sanç 
Capdevila i Felip, primer arxiver, a la dècada de 1920, i seguida pels seus successors. Es van dipositar 43 fons 
parroquials, dels quals 3 eren nous. Per altra banda, van ingressar 5 fons personals, 3 de mossens i 2 de laics. 
Des de la Cúria es va transferir la documentació semiactiva de les causes de segona i de primera instància del 
Tribunal Metropolità, de la delegació de Vocacions, els expedients de Notaria i plànols del Departament per 
als assumptes econòmics. En total es van dipositar 49,42 ml de documentació. 

El treball intern de l’Arxiu, com en els anys anteriors, es va fonamentar a organitzar, classificar, descriure 
i catalogar els fons documentals amb el programa informàtic gArxiu, adaptat a la Norma de Descripció 
Arxivística de Catalunya (NODAC). De tots els fons documentals dipositats durant l’any 2011 a l’AHAT es 
van realitzar els inventaris sumaris que van permetre formalitzar l’acta de lliurament i alhora la seva 
localització. D’altra banda, es van catalogar 3.492 unitats documentals que corresponen als següents fons 
documentals; 111 de pontificats del fons Arquebisbes, 422 dels fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic, 398 del 
fons de Secretaria de Cambra i Govern, 766 del fons Seminari Pontifici de Tarragona, 912 unitats 
documentals dels fons Parroquials, 169 del fons Monacals, Religiosos i Religioses, 46 del fons de la 
Província Eclesiàstica Tarraconense, i 468 plànols o mapes al fons de Planimetria. Així mateix, es va 
continuar amb la indexació dels manuals de capítols matrimonials, de testaments i dels expedients de 
dispenses matrimonials. 

El 2012 es va continuar amb la tasca de digitalització dels fons documentals dipositats a l’AHAT gràcies 
al finançament obtingut a través dels diversos convenis signats amb ajuntaments i la Diputació de Tarragona. 
En total es van digitalitzar 625 unitats documentals que representen 144.533 imatges. Així doncs, des de l’any 
2008 s’havien digitalitzat un total de 3.050 unitats documentals que representen un volum total de 596.414 
imatges. 

Una altra línia d’actuació de l’Arxiu és el projecte de restauració, lent i costós, de la documentació en 
molt mal estat, la qual ha estat retirada de l’accés dels investigadors per tal d’evitar-ne encara més la 
degradació. Així doncs, el 2012 el Taller de Restauració de Documents Gràfics del monestir de Sant Pere de 
les Puel·les de Barcelona va restaurar la següent documentació: dos llibres de sacramentals de la Parròquia de 
la Nativitat de la Mare de Déu de Vilaplana —llibre de baptismes (1766-1798) i llibre de baptismes i 
confirmacions (1799-1835)—, el llibre de privilegis del Seminari Pontifici de Tarragona (1591), un concili 
provincial (1591) i vint-i-cinc pergamins dels segles XVI-XVIII del fons del convent de Sant Magí de la 
Brufaganya. 

En l’àmbit de la col·laboració amb les institucions, cal destacar els convenis signats amb l’Empresa 
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) per tal de catalogar, restaurar i digitalitzar els fons 
documentals del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, la capella de Sant Magí del Portal del Carro i 
l’Administració de les Aigües de Tarragona dipositats a l’AHAT. Així mateix, es va iniciar una línia de 
col·laboració amb l’empresa DINSER SERVICIOS INFORMÀTICOS S.L. per a digitalitzar els llibres de 
visites pastorals del fons dels Arquebisbes i concilis provincials i sínodes diocesans del fons de la Província 



Eclesiàstica Tarraconense dels segles XIV-XVII. Finalment, la Diputació de Tarragona va atorgar una 
subvenció per tal de digitalitzar els registres sacramentals de setze parròquies de l’Arquebisbat de Tarragona. 

El 2012 es va donar un nou pas dins de la política de difusió dels fons documentals amb la publicació del 
llibre Memòria del setge i ocupació de Tarragona. La Guerra del Francès en els fons documentals de l’Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona. Així mateix, es va fer la presentació dels projectes de digitalització dels 
fons documentals de les parròquies de Cambrils i Vilaplana. Com els anys anteriors, l’AHAT va organitzar un 
curs de formació, en aquesta ocasió es va reeditar amb un nou format el curs Fons parroquials: eines per al 
seu estudi, amb finalitat d’oferir als usuaris eines per a realitzar les seves investigacions. L’Arxiu també va 
gestionar l’organització de la conferència «700 anys del concili de Tarragona que declarà la innocència dels 
templers catalans», a càrrec del Sr. Josep Maria Sans Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, que 
va ser retransmesa en directe pel canal de televisió diocesana que s’inaugurava amb aquest acte. Cal destacar 
també que l’AHAT va rebre la visita de diversos grups d’alumnes del Col·legi de la Mare de Déu del Carme 
de Tarragona i també d’estudiants del grau d’Història de la URV. 

Finalment cal comentar que al llarg del 2012 es va posar a disposició dels usuaris del web la 
documentació digitalitzada de vint-i-nou parròquies i cinquanta-tres llibres de visites pastorals dels segles 
XV-XX. El dia 1 d’abril es va visualitzar la imatge 3 milions dels documents digitalitzats des que es van 
penjar els primers documents al web el 10 de setembre de 2009. 

Personal 
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre., director. 

Joan Maria Quijada Bosch, tècnic. 

Jordi Altés Martí, enginyer informàtic superior. 

Teresa Salort Volart, administrativa. 

Sònia Gual Miró, estudiant del grau d’història de la URV en pràctiques durant el curs acadèmic 2011-
2012. 

Isabel Sanromà Lucia, voluntària. 

Joan Queralt Vidal, voluntari. 

Joan Cañas Folch, voluntari. 

Formació del personal 

— El dia 25 de febrer, visita de treball a la Biblioteca Pública de Tarragona. 

— El dia 24 d’abril, visita al Taller de Restauració de Documents Gràfics i a l’Arxiu Històric del monestir 
de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona. 

— Els dies 24 i 25 de maig, assistència a les VII Jornadas de Archiveros de la Iglesia en España: «El 
equilibrio entre el derecho a la información y la protección de datos personales en los archivos de la 
Iglesia», organitzades per la Conferencia Episcopal Espanyola a Madrid. 

— El dia 3 de juliol, assistència a la reunió d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya i visita a l’Arxiu Històric 
de la ciutat de Barcelona. 

— El dia 23 de juliol, visita de treball a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

Infraestructura 

— Adquisició de sensors de temperatura i humitat per a controlar aquestes dues variables en els dipòsits 
de documentació de l’Arxiu. 

Moviment i tractament de fons: 

Nous fons dipositats 

Parroquials 

Arboç, L.’ Parròquia de Sant Julià (segle XVII-2000), 3,60 ml. 

Tarragona. Capella de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (1929-1974), 0,24 ml. 



Torre de Fontaubella, La. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu [segle XX], 0,12 ml. 

Personals 

Germanes Teresina i Montserrat Perulles [segle XX], 0,60 ml. 

Mn. Josep Maria Serra Cavallé [segle XX], 0,96 ml. 

Delegacions de l’Arquebisbat 

Vocacions [segle XX], 0,96 ml. 

Ingressos de documentació de fons existents 

Parroquials 

Aleixar, L’. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1940-2002), 1,20 ml. 

Alió. Parròquia de Sant Bartomeu (1944-1975), 0,12 ml. 

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1925-1992), 0,12 ml. 

Bisbal del Penedès, La. Parròquia de Santa Maria (1614-2003) 0,24 ml. 

Catllar, El. Parròquia de Sant Joan Baptista (1905-1977), 0,12 ml. 

Castellvell del Camp. Parròquia de Sant Vicenç Màrtir (1850-1984), 0,48 ml. 

Constantí. Parròquia de Sant Feliu Màrtir (1867-1932), 0,12 ml. 

Conesa. Parròquia de Santa Maria (1870-1962), 0,12 ml. 

Espluga Calba, L’. Parròquia de la Immaculada Concepció (1765-1980), 0,36 ml. 

Fulleda. Parròquia de Santa Maria (1874-1948), 0,24 ml. 

Gratallops. Parròquia de Sant Llorenç (1918-1979), 0,24 ml. 

Llorenç del Penedès. Parròquia de Sant Llorenç (1941-1952), 0,12 ml. 

Maldà. Parròquia de Santa Maria (1941-1979), 0,12 ml. 

Maspujols. Parròquia de Santa Maria Assumpta (1897-1992), 0,12 ml. 

Montmell, El. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1853-1990), 0,12 ml. 

Morell, El. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1939-2002), 0,12 ml. 

Omells de na Gaià, Els. Parròquia de Santa Maria (1849-1977), 0,36 ml. 

Perafort. Parròquia de Pere Apòstol (1999-2004), 0,12 ml. 

Pla de Santa Maria, El. Parròquia de l’Assumpció (1999-2007), 2,04 ml. 

Pobla de Mafumet, La. Parròquia de Sant Joan Baptista (1940-2001), 0,12 ml. 

Poboleda. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1799-1995), 0,12 ml. 

Pont d’Armentera, El. Parròquia de Santa Magdalena (1871-1991), 0,12 ml. 

Puigpelat. Parròquia de Santa Maria (1907-1981), 0,12 ml. 

Renau. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1949-2006), 0,12 ml. 

Riera de Gaia, La. Parròquia de Santa Margarida (1930-1982), 0,12 ml. 

Rocallaura. Parròquia de Sant Llorenç Màrtir (1632-1708), 0,12 ml. 

Salou. Parròquia de Santa Maria (1939-1971), 0,12 ml. 

Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Jaume Apòstol (1564-1985), 1,20 ml 

Santa Coloma de Queralt. Parròquia de Santa Coloma Verge i Màrtir, (1525-1918), 1,20 ml. 

Santa Oliva. Parròquia de Santa Maria (1751-1967), 0,24 ml. 

Sarral. Parròquia de Santa Maria (1940-1978), 0,12 ml. 

Tarrés. Parròquia de Santa Maria (1908-1990), 0,12 ml. 

Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1855-1978), 0,24 ml. 

Vilabella. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1893-2007), 1,20 ml. 

Vilaplana. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu (1964-1987), 0,36 ml. 



Vilaverd. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1888-1976), 0,24 ml. 

Vilella Alta, La. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1899-1978), 0,12 ml. 

Vimbodí. Parròquia de la Transfiguració del Senyor (1881-1952), 0,12 ml. 

Vinaixa. Parròquia de Sant Joan Baptista (1888-2002), 0,24 ml. 

Vilanova d’Escornalbou. Parròquia de Sant Joan Baptista (1657-1977), 0,84 ml. 

Secretaria General i Cancelleria de l’Arquebisbat 

Expedients de Secretaria (1971-1984), 5,28 ml. 

Vicaria Judicial de l’Arquebisbat 

Tribunal Metropolità - Primera Instància (1984-2001), 5,26 ml. 

Tribunal Metropolità - Segona Instància (1984-2010), 12,36 ml. 

Departament per als assumptes econòmics 

Plànols [1970-2002], 1,20 ml. 

Personals 

Mn. Antoni Virgili Ferrer [Segona meitat segle XX], 1,68 ml. 

Mn. Ricard Cabré Roigé [segle XX], 2,40 ml. 
 
 

Arxiu Capitular de Tarragona 

El dia 29 de maig es diposita el fons musical de l’ACT a l’AHAT per tal de ser catalogat. 

A l’estiu del 2012 es va iniciar el trasllat de tota la documentació de la seu de l’Arxiu Capitular a la de 
l’AHAT. El motiu és el mal estat de la teulada de l’edifici i poder gestionar la documentació i oferir un 
millor servei als investigadors. 

 

 Documentació dipositada 

2007 28,42 ml. 

2008 23,04 ml. 

2009 89,28 ml. 

2010 62,92 ml. 

2011 87,88 ml.   

2012 49,42 ml. 

TOTAL  340,99 ml. 

Usuaris, consulta i préstecs 

Al llarg de l’any 2012 el personal de l’AHAT va atendre 807 consultes de 210 usuaris diferents a la sala 
de consulta, 118 dels quals era el primer cop que hi venien. Es van servir 2.426 unitats documentals; 2.229 
era documentació del fons Parroquials, 42 del fons dels Arquebisbes, 49 del fons del Vicariat i Oficialat 
Eclesiàstic, 69 del fons de Secretaria de Cambra i Govern, 26 del fons d’Associacions i Confraries, 12 del 
fons Monacals, religiosos i religioses, 1 del fons del Seminari Pontifici de Tarragona, 3 del fons de la 
Província Eclesiàstica Tarraconense, 14 del fons personals, 5 del fons Baronials i 32 del fons de Fragments 
Litúrgics i Còdexs. Respecte als estudis realitzats amb aquesta documentació, cal remarcar el predomini de la 
recerca genealògica amb el 67% d’unitats documentals utilitzades per a aquesta finalitat, davant el 32% per a 
l’elaboració d’estudis demogràfics, toponímics, onomàstics, paleogràfics o d’altres àmbits de recerca, i, 
finalment, minoritàriament, per a la realització de tesis doctorals i treballs de recerca amb l’1% de documents 
sol·licitats. 



 Consultes Usuaris nous Unitats documentals consultades 

2009 1.205 180 3.841 

2010 921 136 2.964 

2011 840 97 2.774 

2012 807 118 2.426 

TOTAL 3.773 531 12.005 

Tanmateix, l’AHAT ha rebut 416 consultes externes, via correu electrònic, fax, correu ordinari o telèfon. 

Els investigadors que van utilitzar els ordinadors de la sala de consulta de l’AHAT per accedir a la 
documentació digitalitzada via intranet van ser 35 usuaris diferents que van visualitzar les imatges de 270 
unitats documentals digitalitzades. 

L’any 2012 el web de l’AHAT va rebre 64.852 visites de 16.112 usuaris diferents de 82 països, que van 
visualitzar un total de 2.372.491 imatges de documents digitalitzats. El web va tenir una mitjana de 177 
visites diàries. 

 Visites Usuaris absoluts Imatges visualitzades Usuaris registrats web 

2009 13.171 4.753 219.304 532 

2010 27.008 7.963 746.755 587 

2011 43.290 11.689 1.360.746 900 

2012 64.852 16.112 2.372.491 775 

TOTAL 148.321 40.517 4.699.296 2.794 

Instruments de treball elaborats amb el programa gArxiu adaptat a la normativa de descripció 
arxivística de Catalunya (NODAC) 

Descripció i informatització del fons Arquebisbes 

Fons Inventaris i repertoris antics de l’Arxiu de l’Arquebisbe (1570-1788), 2 unitats documentals. 

Fons Pontificat Josep Domènec Costa i Borràs (1858-1862), 1 unitat documental. 

Fons Visites pastorals (1827-1859), 4 unitats documentals. 

Sèrie Administració de les Aigües de Tarragona (1782-1880), 104 unitats documentals. 

Descripció i informatització del fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic 

Sèrie Vicari general (1924-1930), 55 unitats documentals. 

Sèrie Dispenses matrimonials (1856-1860), 366 unitats documentals. 

Sèrie Tribunal de Primera Instància —arxidiocesà— (1704-1705), 1 unitat documental. 

Descripció i informatització del fons Secretaria de Cambra i Govern 

Atenció al clergat (1829-1968), 160 unitats documentals. 

Sèrie Parròquies (1863-1958), 211 unitats documentals. 

Sèrie Cementiris (1859-1927), 24 unitats documentals. 

Sèrie Llicències diverses (1850-1945), 3 unitats documentals. 

Descripció i informatització del fons Seminari Pontifici de Tarragona. 

Sèrie Expedients de matrícula (1869-1903), 786 unitats documentals. 

Sèrie Títols (1842-1886), 44 unitats documentals. 

Descripció i informatització del fons Parroquials 

Albi, L’. Parròquia de Santa Maria (1564-1638), 2 unitats documentals. 



Alió. Parròquia de Sant Bartomeu Apòstol (1312-1975), 2 unitats documentals. 

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1493-1992), 4 unitats documentals. 

Arboç, L’. Parròquia de Sant Julià (1843-1991), 1 unitat documental. 

Argilaga, L’. Parròquia de Sant Roc Confessor (1773), 1 unitat documental. 

Bisbal del Penedès, La. Parròquia de Santa Maria (1614-2002), 5 unitats documentals. 

Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1789-1865), 3 unitats documentals. 

Borges del Camp, Les. Parròquia de l’Assumpció (1656-1866), 1 unitat documental. 

Canonja, La. Parròquia de Sant Sebastià Màrtir (1809-1886), 2 unitats documentals. 

Castellvell del Camp. Parròquia de Sant Vicenç Diaca i Màrtir (1850-1976), 4 unitats documentals. 

Catllar, El. Parròquia de Sant Joan Baptista (1340-1998), 45 unitats documentals. 

Conesa. Parròquia de Santa Maria (1463-1962), 4 unitats documentals. 

Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria (1503-1814), 13 unitats documentals. 

Cunit. Parròquia de Sant Cristòfol (1729-1907), 6 unitats documentals. 

Espluga Calba, L’. Parròquia de la Immaculada Concepció (1762-2009), 102 unitats documentals. 

Espluga de Francolí, L’. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1852-2001), 19 unitats documentals. 

Febró, La. Parròquia de Sant Esteve Protomàrtir (1904-2009), 3 unitats documentals. 

Figuerola del Camp. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1820-1966), 2 unitats documentals. 

Fulleda. Parròquia de Santa Maria (1578-1961), 7 unitats documentals. 

Gratallops. Parròquia de Sant Llorenç Diaca i Màrtir (1918-1979), 4 unitats documentals. 

Guimerà. Parròquia de Santa Maria (1403-1634), 20 unitats documentals. 

Llorenç del Penedès. Parròquia de Sant Llorenç (1618-1977), 9 unitats documentals. 

Maldà. Parròquia de Santa Maria (1506-1851), 6 unitats documentals. 

Masó, La. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1955-1956), 1 unitat documental. 

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció (1611-1978), 2 unitats documentals. 

Montagut. Església de Sant Jaume Apòstol (1674-1715), 1 unitat documental. 

Montargull. Església de Sant Jaume (1576-1877), 5 unitats documentals. 

Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major (1566-1848), 14 unitats documentals. 

Morell, El. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1939-2002), 1 unitat documental. 

Nulles. Parròquia de Sant Joan Baptista (1867-1895), 1 unitat documental. 

Ollers. Església de Santa Maria (1793-1943), 1 unitat documental. 

Omells de na Gaia, Els. Parròquia de Santa Maria (1837-1977), 5 unitats documentals. 

Pobla de Cérvoles, La. Parròquia de Santa Maria (1591-1700), 2 unitats documentals. 

Pobla de Mafumet, La. Parròquia de Sant Joan Baptista (1940-2001), 1 unitat documental. 

Pobla de Montornès, La. Parròquia de Santa Maria (1890-1912), 1 unitat documental. 

Poboleda. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1799-1995), 2 unitats documentals. 

Pont d’Armentera, El. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1385-1871), 9 unitats documentals. 

Puigpelat. Parròquia de Santa Maria (1907-1981), 1 unitat documental. 

Querol. Parròquia de Santa Maria (1836-1924), 2 unitats documentals. 

Rauric. Parròquia de Santa Fe (1888-1908), 21 unitats documentals. 

Reus. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1877-1899), 4 unitats documentals. 

Riera de Gaià, La. Parròquia de Santa Margarida (1930-1977), 1 unitat documental. 

Riudecanyes. Parròquia de Sant Mateu Apòstol (1561-1694), 3 unitats documentals. 

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador (1749-1847), 2 unitats documentals. 

Rocallaura. Parròquia de Sant Llorenç (1593-1731), 9 unitats documentals. 

Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1546-1915), 23 unitats documentals. 



Santa Coloma de Queralt. Parròquia de Santa Coloma Verge i Màrtir (1428-1826), 23 unitats 
documentals. 

Santa Perpètua de Gaià. Parròquia de Santa Maria (1433-1841), 8 unitats documentals. 

Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1553-1565), 1 unitat documental. 

Secuita, La - Codony, El. Parròquia de Santa Maria (1636-1700), 8 unitats documentals. 

Selva del Camp, La. Parròquia de Sant Andreu Apòstol (1513-1925), 29 unitats documentals. 

Tarragona. Parròquia de Sant Francesc d’Assís (1863-1883), 1 unitat documental. 

Tarragona. Església de Sant Magí del Portal del Carro (1741-1927), 100 unitats documentals. 

Tarragona. Capella de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (1929-1974), 5 unitats documentals. 

Tarrés. Parròquia de Santa Maria (1421-1976), 5 unitats documentals. 

Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1887-1978), 3 unitats documentals. 

Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1652-1954), 2 unitats documentals. 

Vallbona de les Monges. Parròquia de Santa Maria (1567-1787), 9 unitats documentals. 

Vallclara. Parròquia de Sant Joan Baptista (1420-1789), 8 unitats documentals. 

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1763-1847), 1 unitat documental. 

Vallfogona de Riucorb. Parròquia de Santa Maria (1385), 1 unitat documental. 

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista (1883-1884), 1 unitat documental. 

Vallverd de Queralt. Parròquia de Sant Joan Baptista (1931-1939), 1 unitat documental. 

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1862-1935), 1 unitat documental. 

Vilabella. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1427-2003), 8 unitats documentals. 

Vilallonga del Camp. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1655-1681), 5 unitats documentals. 

Vilanova d’Escornalbou. Parròquia de Sant Joan Baptista (1632-1992), 20 unitats documentals. 

Vilanova de Prades. Parròquia de la Transfiguració del Senyor (1587-1731), 1 unitat documental. 

Vilaplana. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu (1722-1835), 5 unitats documentals. 

Vila-seca. Parròquia de Sant Esteve Protomàrtir (1370-1958), 214 unitats documentals. 

Vilaverd. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1566-1976), 8 unitats documentals. 

Vilella Alta, La. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1899-1978), 3 unitats documentals. 

Vilosell, El. Parròquia de Santa Maria (1412-1968), 6 unitats documentals. 

Vimbodí. Parròquia de la Transfiguració del Senyor (1870-1952), 4 unitats documentals. 

Vinaixa. Parròquia de Sant Joan Baptista (1939-2002), 1 unitat documental. 

Descripció i informatització del fons Monacals, religiosos i religioses 

Fons Sant Magí de la Brufaganya. Monestir dominic (1296-1867), 169 unitats documentals. 

Descripció i informatització del fons Província Eclesiàstica Tarraconense 

Fons Concilis provincials (1239-1745), 44 unitats documentals. 

Fons Sínodes diocesans (1335-1668), 2 unitats documentals. 

Descripció i informatització de fons Planimetria 

Plànols i mapes (1888-2000), 648 unitats documentals. 

En total, el 2012 es van catalogar 3.492 unitats documentals amb el gArxiu, el programa informàtic de 
gestió documental de l’AHAT. 

 Documentació catalogada 

2006 1.432 

2007 1.100 



2008 1.427 

2009 2.814 

2010 4.749 

2011 3.921 

2012 3.492 

TOTAL 18.935 

Com en els anys anteriors, el 2012 es va continuar amb la indexació dels testaments de la segona meitat 
del segle XVIII al XXI, dipositats a l’AHAT provinents de les parròquies. A llarg de l’any es van indexar 
5.635 testaments, que suma un total de 41.590 des que es va iniciar, l’any 2008, aquesta tasca. Per altra 
banda, es van descriure 366 dispenses matrimonials corresponents als anys 1856 a 1860, i en total, des de 
l’any 2009 se n’han catalogat 2.851. 

Digitalització 

 Unitats documentals digitalitzades Imatges digitals 

2008-2009 744 182.704 

2010 916 111.757 

2011 765 157.420 

2012 625 144.533 

 TOTAL 3.050 596.414 

Conservació i restauració 

El dia 24 d’abril es van recollir del Taller de Restauració de Documents Gràfics del monestir de Sant Pere 
de les Puel·les de Barcelona dos llibres de sacramentals de la Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu 
de Vilaplana: llibre de baptismes (1766-1798) i llibre de baptismes i confirmacions (1799-1835), i del fons 
del Seminari Pontifici de Tarragona el llibre de privilegis del Seminari (1591). Procedent de l’Arxiu 
Capitular de Tarragona, un llibre de la caixa de la comunitat de preveres de la Catedral de Tarragona 
(1528-1574). 

El dia 18 de desembre es van recollir del Taller de Restauració de Documents Gràfics del monestir de Sant 
Pere de les Puel·les de Barcelona, del fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense, el concili provincial 
de l’any 1591, i del fons del convent de Sant Magí de la Brufaganya, vint-i-cinc pergamins dels segles 
XVI-XVIII. 

Convenis i col·laboracions institucionals 

— Subvenció de 8.000 EUR atorgada per la Diputació de Tarragona per a la digitalització dels llibres 
sacramentals de les parròquies de Sant Vicenç Màrtir d’Albarca, de Santa Maria de la Bisbal del 
Penedès, de Santa Maria de Conesa, de Sant Cristòfol de Cunit, de Santa Maria de Puigpelat, de Sant 
Jaume Apòstol de Riudoms, de Santa Coloma Verge i Màrtir de Santa Coloma de Queralt, de Santa 
Maria de Santa Oliva, de Santa Maria de Santa Perpetuà de Gaià, de Sant Miquel Arcàngel de Vespella 
de Gaià, de la Transfiguració del Senyor de Vilanova de Prades i de Sant Martí Bisbe de Vilaverd. 

— Conveni de col·laboració entre l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA). El dia 
7 de març es va signar el conveni per tal de catalogar, restaurar i digitalitzar els fons documentals del 
santuari de Sant Magí de la Brufaganya i de la capella de Sant Magí del Portal del Carro dipositats a 
l’AHAT. 

— Convenis de col·laboració amb EMATSA. El dia 7 de març es va signar el conveni per tal de catalogar 
i digitalitzar la sèrie documental de l’Administració de les aigües de Tarragona dipositada a l’AHAT. 

— Col·laboració de l’empresa DINSER SERVICIOS INFORMÁTICOS S.L. per a digitalitzar les 53 unitats 
documentals que formen part del fons de Visites pastorals i 44 unitats documentals del fons de la 
Província Eclesiàstica Tarraconense: concilis provincials i sínodes diocesans dels segles XIV-XVII. 



Acció cultural 

Difusió 

— El dia 16 de febrer de 2012 a les 19.00 h, a la sala d’actes de l’Antiga Audiència de Tarragona, es 
va presentar el llibre Memòria del setge i ocupació de Tarragona. La Guerra del Francès en els 
fons documentals de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, editat per Rafael Dalmau editors i 
patrocinada per la Fundació Privada Mútua Catalana, dels autors Manuel Maria Fuentes i Gasó, 
pvre., Joan Maria Quijada Bosch i Neus Sánchez Pié. La presentació va anar a càrrec del Dr. 
Ramon Arnabat Mata, professor d’Història Moderna de la URV. Hi van assistir a l’entorn a 250 
persones. En finalitzar l’acte es regalar un exemplar del llibre a cadascun dels assistents. 

— El dia 28 de novembre, el diari Més Tarragona publica la notícia de la digitalització de 53 llibres 
de visites pastorals dels segles XV-XX del fons de l’Arquebisbe. 

Cursos, conferències i jornades 

— El dia 13 de gener van visitar l’AHAT trenta-sis alumnes de batxillerat del Col·legi de la Mare de 
Déu del Carme de Tarragona. 

— El dia 20 de gener van visitar l’AHAT trenta alumnes del cicle de grau mitjà d’administratiu del 
Col·legi de la Mare de Déu del Carme de Tarragona. 

— El dia 27 de gener van visitar l’AHAT quinze alumnes de PQPI del Col·legi de la Mare de Déu del 
Carme de Tarragona. 

— Els dies 21, 23 i 28 de febrer i 1, 6, 8, 13, 15, 20 i 22 de març es va realitzar, a l’Aula Santa Tecla 
del Centre Tarraconense El Seminari, un curs sobre Fons parroquials: eines per al seu estudi 
organitzat per l’AHAT. El curs va ser impartit pels professors Mn. Antoni Martínez Subías, 
delegat diocesà per al patrimoni artístic i documental i l’art sacre; Mn. Manuel Maria Fuentes i 
Gasó, director de l’AHAT; Joan Maria Quijada Bosch, tècnic de l’AHAT; Neus Sánchez Pié, 
responsable de la catalogació de l’Arxiu Capitular de Tarragona; Daniel Piñol i Alabart, professor 
titular de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de Barcelona; Eugeni Perea, 
arxiver de la Diputació de Tarragona; Manuel Güell Junkert, membre de l’Institut Català de 
Genealogia i Heràldica; Valentí Gual i Vilà, professor titular d’Història Moderna de la Universitat 
de Barcelona; Sofia Mata de la Cruz, conservadora del Museu Diocesà de Tarragona; Joan 
Bofarull Solé, llicenciat en Geografia i Història i professor de Secundària; Héctor Mir Llorente, 
arxiver de la Pobla de Mafumet; Josep Llop Tous, president del Col·legi d’Arquitectes de 
Tarragona; Josep M. T. Grau i Pujol, president del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà; 
Moisès Selfa Sastre, professor associat de l’àrea de la Didàctica de la Llengua i la Literatura de la 
Universitat de Lleida; Ezequiel Gort Juanpere, arxiver municipal de Reus; Jordi Morelló Baget, 
investigador del Programa Ramón y Cajal a l’Institut Milà i Fontanals (CSIC-Barcelona); Sr. 
Josep Maria Porta Balanyà, director de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, i Josep Maria 
Sans i Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya. L’activitat va tenir una càrrega lectiva de 
15 hores amb reconeixement d’1,5 crèdits de lliure elecció per als estudiants de la URV. Hi van 
haver cinquanta alumnes matriculats. 

— El dia 19 de febrer, van visitar l’AHAT vint-i-cinc alumnes de l’assignatura d’Arxivística del Grau 
d’Història de la URV, acompanyats per la professora Montserrat Sanmartí i Roset. 

— El dia 26 de març, a la sala d’actes de la Casa de Cultura de Cambrils, es va presentar la primera 
fase de la digitalització dels llibres sacramentals de les parròquies de Santa Maria de Cambrils i 
Vilafortuny. Hi van assistir unes quaranta persones. 

— El dia 16 de juliol, a la sala parroquial de Vilaplana, es va presentar la digitalització del fons 
documental de la Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu. Hi va assistir una vuitantena de 
persones. 

— El dia 16 de novembre, van visitar l’AHAT cinc alumnes del grau d’Història de l’Art de la URV, 
acompanyats per la professora Anna Isabel Serra Masdéu. 

— El dia 29 de novembre, a la sala d’actes del Centre Tarraconense El Seminari, es va pronunciar la 
conferència «700 anys del concili de Tarragona que declarà la innocència dels templers catalans», 



a càrrec del Sr. Josep Maria Sans Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya. L’acte es va 
poder seguir en directe pel canal de televisió diocesana que s’inaugurava amb aquesta 
retransmissió. Presencialment hi van assistir unes cent vuit persones i unes vint-i-nou van seguir 
l’acte en directe a través d’Internet. 

Web de l’AHAT 

— Des del dia 30 de març es poden consultar al web els llibres sacramentals digitalitzats de finals del 
segle XIX i principis del XX de les parròquies de Santa Maria de Barberà de la Conca, Sant 
Esteve Diaca i Protomàrtir de la Febró, Sant Jaume Apòstol de Figuerola del Camp i la 
Transfiguració del Senyor de Vimbodí. 

— El dia 1 d’abril, a les 11.15 h, es va visualitzar la imatge 3 milions dels documents digitalitzats des 
que es van penjar els primers documents al web el 10 de setembre de 2009. 

— Des del dia 17 d’abril es poden consultar al web els llibres sacramentals digitalitzats de les 
parròquies de Sant Miquel Arcàngel d’Almoster, Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, Santa 
Maria de Bellvei, Sant Joan Baptista de Biure de Gaià, Sant Sebastià de la Canonja, Sant Vicenç 
Màrtir de Castellvell del Camp, Sant Salvador de Figuerola de Santes Creus, Santa Maria de la 
Glorieta, Santa Maria Magdalena de la Masó, Santa Úrsula del Milà, Sant Jaume Apòstol de 
Montagut, Sant Miquel Arcàngel del Montmell, Sant Joan Baptista de Nulles, Sant Salvador dels 
Pallaresos, Sant Martí Bisbe de les Piles i Sant Pere Apòstol de Poboleda. 

— Des del dia 18 de juliol es pot consultar al web el fons documental digitalitzat de la Reial 
Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona. 

— Des del dia 29 d’octubre es poden consultar al web els llibres sacramentals digitalitzats de les 
parròquies de Santa Maria de Santa Oliva, Santa Maria de Santa Perpètua de Gaià, Santa Maria de 
Valldossera, Sant Miquel Arcàngel de Vespella de Gaià, la Transfiguració del Senyor de Vilanova 
de Prades, Sant Joan Baptista de Vilanova de Prades, Sant Martí Bisbe de Vilaverd i Santa Maria 
Magdalena de Blancafort, i un manual notarial de la Parròquia de Sant Martí Bisbe del Morell. 

— Des del dia 28 de desembre es poden consultar al web els 53 llibres de visites pastorals dels segles 
XV-XX del fons de l’Arquebisbe. 

Biblioteca auxiliar i hemeroteca 

Adquisició de monografies d’història local de les poblacions de l’arxidiòcesi de Tarragona. 

 Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre. Joan M. Quijada Bosch 
 Director de l’AHAT Tècnic de l’AHAT 

Tarragona, 15 de maig de 2013 
 


