
 

MEMÒRIA 

de les activitats de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona de l’any 2013 

Objectius i projectes 

El 13 de setembre del 2013 es va complir el 70è aniversari del traspàs, a la ciutat suïssa de Friburg, on 

estava exiliat, del Dr. Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, cardenal-arquebisbe metropolità de Tarragona. La 

figura del cardenal, símbol de pau i reconciliació per al nostre poble, esdevé un catalitzador important de la 

purificació de la nostra memòria personal i col·lectiva. Amb aquesta intenció l’AHAT va organitzar l’“Any 

cardenal Vidal i Barraquer, testimoni fidel (1943-2013)” amb un seguit d’actes: una missa en sufragi de la 

seva ànima, un acte acadèmic per tal d’evocar la importància i transcendència de la seva figura, tant, per a 

l’Església de la Tarraconense, de la qual era metropolità, com per a tot Catalunya i finalment l’exposició 

“L’Església de Tarragona (1936-1939). Testimonis de la fe” sobre la beatificació a Tarragona del bisbe màrtir 

Dr. Borràs i d’un grup nombrós de preveres, seminaristes i religiosos de l’arquebisbat de Tarragona, 

igualment màrtirs, dels quals el Cardenal Vidal era cap i pastor. 

El 2013 es va seguir amb la política de concentració de fons documentals. Es van dipositar 39 fons 

parroquials, dels quals 3 eren nous. Per altra banda, van ingressar 2  fons personals de mossens. Des de la 

Cúria es va transferir els expedients de primera instància del Tribunal Metropolità. També es va dipositar 

documentació del Patronat de Poblet procedent del Museu Diocesà de Tarragona i de al Casa tutelar de Sant 

Josep de Tarragona. En total es van dipositar 19,80 ml de documentació. 

Internament el personal de l’arxiu va continuar a organitzant, classificant, descrivint i catalogant 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 2013 a l’AHAT es van realitzar els inventaris 

sumaris que van permetre formalitzar l’acta de lliurament i alhora la seva localització. Amb el programa 

gArxiu es van catalogar 2.081 unitats documentals que corresponen als següents fons documentals; 321 de 

pontificats del fons Arquebisbes, 523 dels fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic, 52 del fons de Secretaria de 

Cambra i Govern, 424 unitats documentals dels fons Parroquials, 97 del fons Monacals, Religiosos i 

Religioses, 28 del fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense, 226 del fons Institucions i 410 plànols o 

mapes al fons de Planimetria. Així mateix, es va continuar amb la indexació dels testaments del segle XVIII i 

dels expedients de dispenses matrimonials del segle XIX. 

Durant el 2013 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 911 unitats documentals que representen 142.142 imatges. Així doncs, 

des de l’any 2008 s’havien digitalitzat un total de 3.961unitats documentals que representen un volum total de 

738.556 imatges. 

Com en els darrers anys es va destinar una part del pressupost a la restauració de la documentació que es 

trobava en molt mal estat, la qual havia ja estat retirada de l’accés dels investigadors per tal d’evitar-ne encara 

més la seva degradació. En aquesta ocasió el Taller de Restauració de Documents Gràfics del monestir de 

Sant Pere de les Puel·les de Barcelona va restaurar un llibre de baptismes (1890-1936) la parròquia de Sant 

Salvador de Rocafort de Queralt, dos pergamins dels segles XVI i XVII del fons del convent de Sant Magí de 

la Brufaganya i un fragment musical en pergamí del segle XII. 

En l’àmbit de la col·laboració amb les institucions, cal destacar la subvenció atorgada per la Diputació de 

Tarragona va atorgar una subvenció per tal de digitalitzar els registres sacramentals de tretze parròquies de 

l’Arquebisbat de Tarragona. El conveni de dipòsit, custòdia i conservació del fons documental de l’Arxiu 

Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Finalment, amb la col·laboració de l’empresa DINSER 

SERVICIOS INFORMÀTICOS S.L., es va poder seguir amb la digitalitzar dels concilis provincials i sínodes 

diocesans del fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense dels segles XV-XVIII. 

Al llarg del 2013 es va posar a disposició dels usuaris del web la documentació digitalitzada de trenta vuit 

parròquies.  

La crida de l’AHAT als seus investigadors, simpatitzants i amics d’esdevenir patrocinadors del projecte 

de digitalització, i participar d’una manera activa en el seu finançament va ser tot un èxit. Gràcies a la 

col·laboració de vint-i-tres donacions es van digitalitzar vuitanta tres llibres que seran penjades al web de 

perquè tothom puguin consultar-los.  



 

 

Davant la transformació constant de l’entorn digital que vivim l'AHAT en el seu interès per conservar la 

memòria de l’Església de Tarragona va iniciar un nou projecte que consisteix en capturar, periòdicament, les 

totes les web relacionades amb l'arquebisbat de Tarragona, tant de parròquies, associacions, institucions o 

preveres utilitzant el software de la fundació Internet Archive, que des de fa molts anys descarregar tot el 

contingut d'Internet. 

 

Personal 

Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre., director. 

Joan Maria Quijada Bosch, tècnic-arxiver. 

Neus Sánchez Pié, tècnic-arxiver, responsable de l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. 

Jordi Altés Martí, enginyer informàtic superior. 

Teresa Salort Volart, administrativa. 

Ruben Camacho Plana, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura 

Pràctiques externes del curs acadèmic 2012-2013. 

Aleix Rovira Miró, alumne en pràctiques de l’Institut Martí Franqués. 

Isabel Sanromà Lucia, voluntària. 

Joan Queralt Vidal, voluntari. 

Joan Cañas Folch, voluntari. 

Formació del personal 

— El dia 13 de febrer, visita de treball a l’Arxiu Diocesà de Tortosa i a la l’Arxiu Capitular de la Catedral 

de Tortosa. 

— El dia 18 de juliol, visita de treball a l’Arxiu Diocesà, Biblioteca diocesana del Seminari i Arxiu 

Capitular de la Catedral de Girona. 

Infraestructura 

— Climatització del dipòsit 1 de l’Arxiu per tal d’estabilitzar la temperatura i humitat. 

— Creació d’una sala de conservació del fons audiovisual amb les condicions climàtiques òptimes. 

 

 Moviment i tractament de fons: 

Nous fons dipositats 

Parroquials 

Aguiló. Parròquia de Santa Maria (1830-1979), 0,12 ml. 

Cambrils. Parròquia de Sant Pere apòstol (1939-1981), 1,68 ml. 

Tarragona. Parròquia de Sant Pere apòstol (1892-1987), 0,96 ml. 

Personals 

Mn. Josep Olivé Guivernau [segle XX], 0,72 ml. 

Institucions 

Patronat de Poblet [Primera meitat del segle XX], 2,40 ml. 

 



 

Ingressos de documentació de fons existents 

Parroquials 

Alcover. Parròquia de l’Assumpció (1939-1989), 0,36 ml. 

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1465-2008), 3,60 ml. 

Ardenya. Església de Sant Jordi (1877-2007), 0,12 ml. 

Barberà de la Conca. Parròquia de Santa Maria (1868-2007), 0,12 ml. 

Belianes. Parròquia de Sant Jaume apòstol (1910-1923), 0,12 ml. 

Bonastre. Parròquia de Santa Magdalena (1784-1982), 0,96 ml. 

Borges del Camp, les. Parròquia de l’Assumpció (1859-2009), 0,36 ml. 

Cambrils. Parròquia de Sant Pere apòstol (1939-1981), 1,80 ml.  

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria (1827-1974), 0,12 ml. 

Ciutadilla. Parròquia de Santa Maria (1918-1936), 0,12 ml. 

Farena. Parròquia de Sant Andreu apòstol (1885-2010), 0,12 ml. 

Fonstcaldes. Parròquia de Sant Simó, apòstol (1974-1982), 0,12 ml. 

Forès. Parròquia de Santa Maria (1918-1996), 0,12 ml. 

Gratallops. Parròquia de Sant Llorenç (2013), 0,12 ml. 

Guimerà. Parròquia de Sant Maria (1912-1972) 0, 24 ml. 

Masó, la. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1908-1984), 0, 12 ml. 

Milà, el. Parròquia de Santa Úrsula, verge i màrtir (1899-1984), 0,24 ml. 

Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir (1843-2006), 0,12 ml. 

Montmell, El. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1783-1983), 0,48 ml. 

Mont-ral. Parròquia de Sant Pere ad Vincula (1866-2005), 0,12 ml. 

Passanant. Parròquia de Sant Jaume apòstol (1889-2010), 0,12 ml. 

Perafort. Parròquia de Sant Pere apòstol (1899-2005), 0,12 ml. 

Picamoixons. Parròquia de Sant Salvador (1778-1974), 0,24 ml. 

Pobles, les. Parròquia de Santa Maria (1899-1929), 0,12 ml. 

Pontils. Parròquia de Santa Maria (1767-2005), 0,36 ml. 

Querol. Parròquia de Santa Maria (1930-1975), 0,12 ml. 

Riba, La. Parròquia de Santa Nicolau (1898-1982), 0,24 ml. 

Riera de Gaià, la. Parròquia de Santa Margarida (1902-1963), 0,12 ml. 

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Joan Baptista (1908-2003), 0,12 ml. 

Roda de Berà. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol (1904-1976), 0,12 ml. 

Rojals. Parròquia de Sant Salvador (1881-2013), 0,12 ml. 

Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí, bisbe (1921-1930), 0,12 ml. 

Santa Perpetua de Gaià. Parròquia de Santa Maria (1749-1952), 0,24 ml. 

Santes Creus. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1885-1998), 0,24 ml. 

Sarral. Parròquia de Santa Maria (1939-1977), 0,12 ml. 

Secuita, la. Parròquia de Santa Maria (1891-1967), 0,12 ml. 

Vallmoll. Parròquia de Santa Maria (1830-1979), 0,72 ml. 

Vallverd de Queralt. Parròquia de Sant Joan Baptista (1867-2009), 0,12 ml. 

Vilafortuny. Parròquia de Santa Maria (1867-1967), 0,12 ml. 



 

Vicaria Judicial de l’Arquebisbat de Tarragona 

Tribunal Metropolità - Primera Instància (2001-2003), 1,08 ml. 

 

Secretaria General i Cancelleria de l’Arquebisbat 

Registres d’Ordres Sagrades (1857-1925), 0,12 ml. 

Personals 

Mn. Josep Pascual Palau [segle XX], 0,60 ml. 

Institucions 

Casa Tutelar de Sant Josep de Tarragona [Primer quart del segle XX], 0,12 ml. 

 

 

Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 

Documentació administrativa [Primera meitat del segle XX], 2,40 ml.  

 

 Documentació dipositada 

2007 28,42 ml. 

2008 23,04 ml. 

2009 89,28 ml. 

2010 62,92 ml. 

2011 87,88 ml.   

2012 48,34 ml. 

2013 19,80 ml. 

TOTAL  359,68 ml. 

Usuaris, consulta i préstecs 

Al llarg de l’any 2013 el personal de l’AHAT va atendre 747 consultes de 192 usuaris diferents a la sala 

de consulta, 158 dels quals era el primer cop que hi venien. Es van servir 2.517 unitats documentals; 2.155 

era documentació del fons Parroquials, 55 del fons dels Arquebisbes, 61 del fons del Vicariat i Oficialat 

Eclesiàstic, 36 del fons de Secretaria de Cambra i Govern, 58 del fons d’Associacions i Confraries, 3 del fons 

del Seminari Pontifici de Tarragona, 43 del fons personals, 5 del fons Baronials, 78 de l’Arxiu Capitular de 

Tarragona i 23 de l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Respecte als estudis realitzats amb 

aquesta documentació, cal remarcar el predomini de la recerca genealògica amb el 72% d’unitats documentals 

utilitzades per a aquesta finalitat, davant el 27% 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 

2013 747 158 2.517 

TOTAL 4.520 689 14.513 

Tanmateix, l’AHAT ha rebut 511 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 20 usuaris diferents que van visualitzar les imatges de 135 

unitats documentals digitalitzades.  

      

L’any 2013 el web de l’AHAT va rebre 74.076 visites de 16.746 usuaris de 69 països, que van visualitzar 

un total de 3.575.616 imatges de documents digitalitzats. El web va tenir una mitjana de 202 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 

2013 74.076 16.746 3.575.616 855 

TOTAL 222.397  8.274.912 3.649 

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 Pontificat Francesc d’Assís Vidal i Barraquer (1936-1943), 321 unitats documentals. 

Descripció i informatització del fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic 

Sèrie Vicari general (1923-1942), 23 unitats documentals. 

Sèrie Dispenses matrimonials (1860-1864), 314 unitats documentals. 

Sèrie Oratoris (1829-1974), 186 unitat documental. 

Descripció i informatització del fons Secretaria de Cambra i Govern 

Atenció al clergat (1917-1920), 1 unitats documentals. 

Sèrie Cementiris (1859-1928), 51 unitats documentals. 

Descripció i informatització del fons Parroquials 

Aguiló. Parròquia de Santa Maria (1830-1979), 1 unitat documental. 

Alcover.  Parròquia de l’Assumpció  (1670-1784), 1 unitat documental. 

Alforja. Parròquia de Sant Miquel arcàngel (1696-1981), 1 unitat documental. 

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol  (1700-1954), 1 unitat documental. 

Ardenya. Església de Sant Jordi (1877-2007), 1 unitat documental. 

Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu (1702-1740), 1 unitat documental. 

Barberà de la Conca. Parròquia de Santa Maria (1878-2007), 4 unitats documentals. 

Belianes. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1748-1950), 3 unitats documentals. 

Bonastre. Parròquia de Santa M. Magdalena  (1885-1977), 4 unitats documentals. 

Borges del Camp, Les. Parròquia de l’Assumpció (1907-2009), 7 unitats documentals. 

Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir (1696-1961), 1 unitat documental. 

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1720-1800), 2 unitats documentals. 

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria (1784-1997), 5 unitats documentals. 

Canonja, La. Parròquia de Sant Sebastià Màrtir (1710-1739), 1 unitat documental. 



 

Catllar, El. Parròquia de Sant Joan Baptista (1700-1804), 1 unitat documental. 

Ciutadilla. Parròquia de Sant Miquel arcàngel (1918-1936), 1 unitat documental. 

Conesa. Parròquia de Santa Maria (1870-1962), 2 unitats documentals. 

Constantí. Parròquia de Sant Feliu (1810-1886), 4 unitats documentals. 

Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria (1723-1810), 1 unitat documental. 

Farena. Parròquia de Sant Andreu apòstol (1885-2010), 1 unitat documental. 

Fontscaldes. Parròquia de Sant Simó apòstol (1974-1982), 2 unitats documentals. 

Forés. Parròquia de Sant Miquel arcàngel (1635-1996), 4 unitats documentals. 

Fulleda. Parròquia de Santa Maria (1638-1665), 1 unitat documental. 

Gratallops. Parròquia de Sant Llorenç Diaca i Màrtir (2013), 1 unitat documental. 

Guimerà. Parròquia de Santa Maria (1894-2011), 4 unitats documentals. 

Maldà. Parròquia de Santa Maria (1939-1979), 1 unitat documental. 

Masó, La. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1908-1984), 1 unitat documental. 

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció (1696-1992), 2 unitats documentals. 

Milà, El. Parròquia de Santa Úrsula, verge i màrtir (1893-1984), 3 unitats documentals. 

Montagut. Església de Sant Jaume Apòstol (1748-1795), 1 unitat documental. 

Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir (1843-2006), 5 unitats documentals. 

Montmell. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel  (1783-1950), 12 unitats documentals. 

Mont-roig del Camp. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel  (1577-1785), 6 unitats documentals. 

Nalec. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1733-1747), 2 unitats documentals. 

Passanant. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1889-2010), 3 unitats documentals. 

Perafort. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1899-2005), 1 unitat documental. 

Picamoixons. Parròquia de Sant Salvador (1773-1976), 35 unitats documentals. 

Piles, Les. Parròquia de Sant Martí bisbe (1667-1790), 1 unitat documental. 

Pla de Santa Maria, El. Parròquia de l’Assumpció (1925-2005), 1 unitat documental. 

Pobles. Parròquia de Santa Maria (1899-1929), 2 unitats documentals. 

Pont d’Armentera, El. Parròquia de Santa M. Magdalena (1871-1991), 2 unitats documentals. 

Pontils. Parròquia de Santa Maria (1767-2005), 7 unitats documentals. 

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

Querol. Parròquia de Santa Maria (1920-1975), 3 unitats documentals. 

Riba, La. Parròquia de Sant Nicolau, bisbe (1858-1999), 3 unitats documentals. 

Riera de Gaià, La. Parròquia de Santa Margarida (1704-1963), 5 unitat documental. 

Riudecols. Parròquia de Sant Pere apòstol (1696-1980), 1 unitats documental. 

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador (1891-2003), 2 unitats documentals. 

Rocamora. Parròquia de Sant Magí, màrtir (1854-1960), 13 unitats documentals. 

Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1800-1925), 87 unitats documentals. 

Santa Coloma de Queralt. Parròquia de Santa Coloma, verge i màrtir (1731-1945), 22 unitats 

documentals. 

Santa Oliva. Parròquia de Santa Maria (1717-1962), 8 unitats documentals. 

Santa Perpètua. Parròquia de Santa Maria (1749-1952), 6 unitats documentals. 

Santes Creus. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir (1885-1998), 6 unitats documentals. 

Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1739-1930), 2 unitats documentals. 

Sarral. Parròquia de Santa Maria (1940-1978), 1 unitat documental. 

Secuita, La - Codony, El. Parròquia de Santa Maria (1891-1976), 3 unitats documentals. 

Selma-Pla de Manlleu. Parròquia de Sant Cristòfor (1928-1956), 1 unitat documental. 



 

Siurana. Parròquia de Santa Maria (1753-1956), 2 unitats documentals. 

Tarragona. Parròquia de Sant Pere apòstol (1892-1984), 2 unitats documentals. 

Tarrés. Parròquia de Santa Maria (1851-1971), 4 unitats documentals. 

Valldossera. Parròquia de Santa Maria (1873-1973), 6 unitats documentals. 

Vallmoll. Parròquia de Santa Maria (1830-1979), 1 unitat documental. 

Vallverd de Queralt. Parròquia de Sant Joan Baptista (1867-2009), 3 unitats documentals. 

Vilabella. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1720-1746), 2 unitats documentals. 

Vilallonga del Camp. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1661-1981), 49 unitats documentals. 

Vilafortuny. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu (1867-1967), 3 unitats documentals. 

Vila-seca. Parròquia de Sant Esteve Protomàrtir (1800-1837), 1 unitat documental. 

Vilaverd. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1805-1835), 1 unitat documental. 

Vilet, El. Església del Nom de Maria (1899-2013), 4 unitats documentals. 

Descripció i informatització del fons Monacals, religiosos i religioses 

Fons Sant Magí de la Brufaganya. Monestir dominic (1296-1761), 95 unitats documentals. 

Fons Religioses de Maria Immaculada Misioneres Claretianes (1867-1870) 2, unitats documentals. 

Descripció i informatització del fons Província Eclesiàstica Tarraconense 

Fons Concilis provincials (1557-1758), 23 unitats documentals. 

Fons Sínodes diocesans (1581-1704), 3 unitats documentals. 

Fons Corts catalanes (1473-1481), 2 unitats documentals. 

Descripció i informatització de fons Institucions 

Fons Hospici de nens orfes de Tarragona (1670-1924), 191 unitats documentals. 

Fons Hospici de nenes òrfenes de Tarragona (1674-1927), 35 unitats documentals. 

Descripció i informatització de fons Planimetria 

Plànols i mapes (1807-1997), 410 unitats documentals. 

En total, el 2013 es van catalogar 2.081 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 

2013 2.081 

TOTAL 21.016  

Com en els anys anteriors, el 2013 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 

5.578 testaments, que suma un total de 47.168 des que es va iniciar, l’any 2008, aquesta tasca. Per altra 

banda, es van descriure 314 dispenses matrimonials corresponents als anys 1860 a 1861, i en total, des de 

l’any 2009 se n’han catalogat 3.165. 



 

Digitalització 

 Unitats documentals digitalitzades Imatges digitals 

2008-2009 744 182.704 

2010 916 111.757 

2011 765 157.420 

2012 625 144.533 

2013 911 142.142 

 TOTAL 3.961 738.556  

Conservació i restauració 

El dia 28 de maig el Taller de Restauració de Documents Gràfics del monestir de Sant Pere de les Puel·les 

de Barcelona va lliurar restaurats un llibre de baptismes (1890-1936) de la parròquia de Sant Salvador de 

Rocafort, dos pergamins del convent de Sant Magí de la Brufaganya i un fragment musical en pergamí del 

segle XII 

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 amb la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. L’1 de març es va signar el 

Conveni específic de col·laboració i entre l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i la Fundació 

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona relatiu al dipòsit, custòdia i conservació del seu fons 

documental a l’AHAT. 

— Col·laboració de l’empresa Dinser Servicios Informáticos S.L. per a digitalitzar vint unitats 

documentals del fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense: concilis provincials i sínodes 

diocesans dels segles XV-XVIII. 

Donacions i mecenatge 

— El juny del 2013 l’AHAT va oferir als seus investigadors, simpatitzants i amics la possibilitat 

d’esdevenir patrocinadors del projecte de digitalització, i participar d’una manera activa en el seu 

finançament. Durant aquest any vint-i-tres particulars van aportar el seu granet de sorra al projecte i 

amb les seves donacions es van poder digitalitzar 83 documents, principalment documentació de fons 

parroquials (llibres sagramentals, testaments, capítols matrimonials, manuals notarials, etc.), però 

també alguna dispensa matrimonial. Tot seguit les persones que enguany han col·laborat amb el 

projecte de digitalització:, José Ramon Buera Boyer, Salvador Escuté Boqué Maria Elena Morató 

Pàmies, Feliu Monés Pla, Cristina Montseny Figuereruelo, Carme Nogués Tomàs, Joan Francesc Rull 

Cartañà i setze persones més que van fer aportacions anònimament. A tots gràcies per ajudar-nos a 

tirar endavant! 

Acció cultural 

Difusió 

— El dia 19 de febrer, entrevista a Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l'AHAT, i la Sra. 

Neus Sánchez Pié al programa “El Matí de Tarragona Radio” de Tarragona Radio sobre la 

restauració i catalogació dels pergamins del santuari de Sant Magí de la Brufaganya. 



 

— El dia 17 d’abril, emissió en directe del programa "El Matí de Tarragona Radio" de Tarragona 

Radio des de l’AHAT en motiu de la presentació de la primera fase dels treballs de catalogació i 

digitalització de l'Arxiu Capitular de la Catedral (ACT). Es va entrevistar a Mn. Manuel Maria 

Fuentes i Gasó, director de l'AHAT i canonge arxiver de la catedral de Tarragona, la Sra. Neus 

Sánchez Pié, responsable de la catalogació de l'ACT, el Sr. Joan Maria Quijada Bosch, tècnic de 

l'AHAT, el Sr. Josep Maria Gregori Cifre, professor de l'UAB i encarregat de catalogar el fons 

musical de l'Arxiu Capitular de Tarragona, el Sr. Jordi Rovira Soriano, president de la Reial 

Societat Arqueològica Tarraconense i investigador habitual de l'AHAT i la Sra. Anna Isabel Serra 

Masdéu, professor de Història de l'Art de la URV i investigadora habitual de l'ACT. El programa 

es va poder segui per internet i per FM. 

— Rodatge a la Sala de Consulta de l’Arxiu d’un passatge de la sèrie “300” nou programa de TV3 

que repassarà la història de Catalunya des del 1714 fins a l’actualitat. 

— El dia 8 de setembre, article al Diari de Tarragona relatiu a l'Any Cardenal Vidal i Barraquer, 

testimoni fidel (1943-2013). 

— El dia 9 de setembre, TV3 entrevista a Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó  sobre la figura del 

Cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer i la beatificació de 522 màrtirs del segle XX a 

Espanya. 

— El dia 12 de setembre, entrevista a Joan Maria Quijada Bosch, tècnic de l’AHAT, a la cadena 

COPE en relació a l'Any Cardenal Vidal i Barraquer, testimoni fidel (1943-2013). 

 

Cursos, conferències i jornades 

— El dia 6 de març van visitar l’AHAT vuit alumnes de l’assignatura d’Història Contemporània de 

les Dones del Grau d’Història de la URV, acompanyats per la professora associada Meritxell Ferré 

Baldrich. 

— El dia 12 de març va visitar l’AHAT el subdelegat del govern de l’estat espanyol, el Sr. Jordi 

Sierra Viu, acompanyat de la Sra. Judith Heras Tuset. 

— El dia 13 de març vuit seminaristes del Seminari Major de Barcelona van visitar l’AHAT 

acompanyats del rector Mn. Norbert Miracle Figuerola. 

— El dia 4 d’abril, van visitar l’AHAT deu alumnes de primer de batxillerat del col·legi del sagrat 

Cor de Tarragona, acompanyats pel professor Hugo Macías. 

— Els dies 8, 11, 15, 18, 22, 25 i 29 de març i 2, 6 i de maig es va realitzar, a l’Aula Sant Magí del 

Centre Tarraconense “El Seminari”, el curs d’Introducció a la Paleografia organitzat per l’AHAT. 

El curs va ser impartit pel Dr. Daniel Piñol i Alabart, professor titular de Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques de la Universitat de Barcelona. Hi van haver trenta alumnes matriculas. 

— El dia 24 d’abril, al Local Cultural de Bonastre, va tenir lloc la “Presentació dels treballs de 

digitalització de l’arxiu parroquial de Santa Maria Magdalena de Bonastre”. Hi va assistir una 

trentena de persones. 

— El dia 2 de maig, a l’ajuntament de Vila-seca es va presentar la digitalització de la totalitat del fons 

parroquial de Sant Esteve de Vila-seca. L’acte, presidit per l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, va 

comptar amb la presència dels regidors Xavier Farriol, Manuela Moya i Josep Toquero, dels 

tècnics responsables del projecte arxivístic i del rector de la Parròquia, Mn. Jordi Vila, així com de 

l’antic rector, Mn. Xavier Morell i Rom.  

— El dia 15 de maig, participació al cicle “Vull fer recerca... eines a l'abast” que va organitzar el 

Centre d'Estudis Sinibald de Mas amb la conferencia "L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona 

i la recerca genealògica" a càrrec d’en Mn. Manuel Fuentes i Gasó, director de l’AHAT, i en Joan 

Maria Quijada Bosch, tècnic de l’AHAT impartida a la Biblioteca Mestra Maria Antònia de 

Torredembarra. 



 

— El dia 28 de maig, van visitar l’AHAT les germanes Mª Dolores Díaz de Miranda Macías i 

Gertrudis Nin Barbany, abadessa, del Taller de Restauració de Documents Gràfics del monestir de 

Sant Pere de les Puel·les de Barcelona. 

— El dia 11 de juny, van visitar l’AHAT trenta alumnes de 3er i quaranta de 4art d’ESO del col·legi 

de les dominiques de Tarragona, acompanyats per la Gna. Maria Elena Goñi. 

— El dia 12 de setembre, va tenir lloc la inauguració de l’Any Cardenal Vidal i Barraquer, testimoni 

fidel (+1943-2013) per tal de commemorar el 70è aniversari de la mort del cardenal. A l’acte, 

presidit per l'arquebisbe metropolità de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells, i la presidenta del 

Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, també hi van prendre part el president de la Diputació 

de Tarragona, Josep Poblet, acompanyat del vicepresident primer de la institució, Albert Vallvé, i 

els diputats de la institució intercomarcal Tomàs Bigorra, Josep Masdeu i Immaculada Costa; 

l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, o el delegat del Govern de la Generalitat a 

Tarragona, Joaquim Nin, entre altres representants de l'àmbit polític, social, cultural i religiós.  

A les 18:30 h. Va tenir lloc a la Catedral de Tarragona, una missa en sufragi del cardenal Vidal i 

Barraquer, qui va morir el 13 de setembre de 1943 a la ciutat suïssa de Friburg, on estava exiliat 

durant el franquisme. Tot seguit, a les 20 h., a la Sala d'Actes del Centre Tarraconense “El 

Seminari”, va conferència inaugural “La purificació de la memòria. El Cardenal Francesc d'Assís 

Vidal i Barraquer, un testimoni fidel (1868-1943)”, a càrrec del Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó, 

director de l’AHAT i canonge arxiver. Acabada la conferència, al mateix Seminari, al claustre 

cobert de Sant Pau, el baríton Daniel Mas i el baix Josep Pieres van interpretar un fragment de 

l’oratori “Pau i Fructuós” (lletra de Mn. Joan Roig i música de Mons. Valentí Miserachs), 

acompanyats al piano pel propi Valentí Miserachs.  

I per cloure l’acte, a les 21:15 h., al Claustre del Sagrat Cor del Centre Tarraconense “El 

Seminari”, es va inaugurar l’exposició “L’Església de Tarragona (1936-1939). Testimonis de la 

fe” que va romandre oberta al públic fins el 26 d’octubre.  

— El dia 15 de novembre, en una sala de l’Hort d’Iglesias de la Selva del Camp, va tenir lloc l’acte 

de presentació de les dos primeres fases del projecte de digitalització dels llibres sacramentals de 

la parròquia de Sant Andreu apòstol de la Selva del Camp. Hi va assistir una quinzena de 

persones. 

Web de l’AHAT 

— Des del dia 29 de gener es poden consultar al web nous llibres sacramentals digitalitzats de les 

parròquies de Santa Maria Magdalena de Blancafort, l’Assumpció de Maspujols, Sant Jaume 

apòstol de Riudoms, Santa Maria de Santa Oliva, Sant Miquel, arcàngel de Torroja del Priorat, 

Sant Martí bisbe de Vilaverd, Santa Llúcia de la Vilella Alta i la Transfiguració del Senyor de 

Vimbodí. 

— Des del dia 5 d’abril es poden consultar al web els llibres sagramentals digitalitzats de la segona 

meitat del segle XVIII fins a principis del segle XIX de la parròquia de Sant Andreu apòstol de la 

Selva del Camp. 

— Des del dia 17 de juliol es poden consultar al web nous llibres sagramentals digitalitzats de les 

parròquies de Santa Maria de Guimerà, Santa Maria Magdalena de Bonastre, Santa Llúcia, verge i 

màrtir, de Santes Creus, Sant Llorenç, diaca i màrtir, de Montbrió de la Marca, Santa Maria de les  

Pobles i Santa Maria de Querol. 

— Des del dia 17 de setembre es poden consultar al web els llibres de baptismes i matrimonis del 

segle XVI de la parròquia de Sant Mateu apòstol de Riudecanyes. 

— Des del dia 18 de setembre es poden consultar al web els llibres sagramentals de les parròquies de 

Santa Maria de Fulleda i Santa Maria de la Pobla de Cérvoles. 

— Des del dia 19 de setembre es poden consultar al web els llibres sagramentals de les parròquies de 

Sant Martí bisbe d’Altafulla, Santa Creu de Calafell, Sant Llorenç, diaca i màrtir de Llorenç del 

Penedès, Sant Pere apòstol del Rourell, Santa Maria de Senan, Sant Joan Baptista de Vallclara i 

Sant Joan Baptista de Vallverd de Queralt. 



 

— El dia 9 d’octubre l’AHAT va posar a l’abast del públic l’aplicació Testimonis per a mòbils i 

tabletes on es podia consultar unes breus biografies del bisbe auxiliar màrtir Dr. Manuel Borràs i 

Ferré, de seixanta sis preveres i dos seminaristes de l’arquebisbat de Tarragona, igualment màrtirs,  

les quals estaven en alguns casos il·lustrades amb imatges dels llocs on es van amagar o on van ser 

immolats. També, quan va ser possible, la vida s’acompanyava amb un plànol anomenat 

Topografia de la mort, on sobre un mapa de l’any 1956-57, es situava els espais on es van 

desenvolupar els fets que els portarien al martiri per tal que l’usuari es pugues situar espacialment. 

L’aplicació estava disponible en català, castellà i anglès. 

— Des del dia 28 d’octubre es poden consultar al web nous llibres sagramentals de la parròquia de 

Santa Maria de Pontils de finals del segle XVIII fins a principis del XX. 

— Des del dia 29 d’octubre es poden consultar al web nous llibres sagramentals de la parròquia de 

Santa Maria de Santa Perpètua de Gaià Pontils de meitat del segle XIX fins a la dècada de 1910. 

 

— Des del dia 30 d’octubre es poden consultar al web nous llibres sagramentals de les parròquies de 

Sant Miquel arcàngel d’Alforja, Sant Pere apòstol de Reus, Santa Margarida de la Riera de Gaià, 

Sant Pere apòstol de Montbrió del Camp i Santa Maria de Cornudella de Montsant i testaments 

dels segles XVIII i XIX de Sant Salvador de Rojals. 

— Des del dia 4 de novembre es poden consultar al web els llibres sagramentals de les parròquies de 

Sant Joan Baptista de Clarà, la Nativitat de la Mare de Déu de la Morera de Montsant, Santa Maria 

Magdalena de Pradell de la Teixeta i Sant Bartomeu de Roda de Barà. 

— Des del dia 18 de novembre es poden consultar al web nous llibres sagramentals digitalitzats de la 

parròquia de Sant Salvador del Vendrell del segle XIX. 

— Des del dia 19 de novembre es poden consultar al web nous llibres sagramentals digitalitzats de la 

parròquia de Santa Margarita de la Riera de Gaià. 

 

Biblioteca auxiliar i hemeroteca 

Per altra banda, es va seguir amb la política d’adquisició, tant a través de compra com per donacions, de 

monografies d’història local de les poblacions de l’arxidiòcesi de Tarragona, així com d’obres 

especialitzades d’història en general com de l’Església. 

 Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre. Joan M. Quijada Bosch 

 Director de l’AHAT Tècnic de l’AHAT 

Tarragona, 30 de gener de 2014 

 


