
 

MEMÒRIA  

de les activitats de l’Arxiu Capitular de Tarragona de l’any 2011 
 

Objectius i projectes 

La documentació de l’Arxiu Capitular (ACT) se serveix a l’AHAT, ja que l’ACT no compta amb unes 
instal·lacions adequades per al bon servei als investigadors. El personal de l’AHAT també és l’encarregat 
del seu tractament i conservació. 

El treball intern del personal de l’AHAT ha consistit, fonamentalment, a organitzar, classificar i 
catalogar els fons documentals amb el programa informàtic gArxiu. D’una banda, es va elaborar un 
inventari sumari de la documentació que comprèn les actes capitulars (1409-1947), els esborranys de les 
actes capitulars (1503-1970), l’obra (1335-1920), la fàbrica (1422-1747), la carteria (1260-1931) i els 
llibres del tauler (1494-1860). 

Un altre nivell del tractament dels fons va ser la revisió i catalogació de 248 unitats documentals de les 
següents sèries: 92 unitats documentals de les actes capitulars, 77 documents esborranys de les actes 
capitulars i 79 documents de la sèrie de l’obra. 

En el camp de la col·laboració amb les institucions, cal destacar el conveni signat amb l’Autoritat 
Portuària de Tarragona per a la catalogació i digitalització de les sèries documentals actes capitulars, 
obra, fàbrica, carteria, tauler, etc., amb la finalitat de posar-les a l’abast dels investigadors a través del 
web de l’ACT. El conveni té una durada de quatre anys i una dotació econòmica de 45.000 euros. 

En l’àmbit de la difusió, cal destacar l’aparició al Telenotícies Comarques el 28 d’octubre fent ressò 
de la signatura del conveni amb l’Autoritat Portuària. 

 

Personal 

Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre., canonge arxiver. 

Joan Maria Quijada Bosch, tècnic de l’AHAT. 

Neus Sánchez Pié, responsable de la catalogació de l’ACT (octubre 2011). 

 

Usuaris, consulta i préstecs 

Al llarg de l’any 2011 el personal de l’AHAT va atendre 56 consultes de 12 usuaris diferents a la sala 
de consulta. Es van servir 184 unitats documentals; 29 eren documents del fons de la Catedral (7 de la 
sèrie de l’obra, 1 de la sèrie de la fàbrica, 132 del tauler i 14 de la sèrie musical) i 140 documents del fons 
del Capítol de la Catedral (4 de la sèrie esborranys, 25 de la sèrie actes capitulars i 1 de la sèrie causes 
pies). Respecte als estudis realitzats amb aquesta documentació, cal remarcar el predomini de la recerca 
demogràfica amb el 46% d’unitats documentals utilitzades per a aquesta finalitat, davant el 24% per a 
l’elaboració d’estudis genealògics, el 17% per a l’elaboració d’articles, el 10% per a l’elaboració de tesis 
doctorals i el 6% per a l’elaboració de monografies. 

 

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

Descripció i informatització del fons Catedral 

Fons Obra (1335-1880), 79 unitats documentals. 

Descripció i informatització del fons Capítol de la Catedral 

Sèrie Actes Capitulars (1409-1947), 92 unitats documentals. 

Sèrie Esborranys d’actes capitulars (1509-1970), 77 unitats documentals. 

En total, el 2011 es van catalogar 248 unitats documentals amb el gArxiu, el programa informàtic de 
gestió documental de l’AHAT i l’ACT. 



 

També es va elaborar un inventari de les actes capitulars (1409-1947), dels esborranys de les actes 
capitulars (1503-1970), dels llibres de l’obra (1335-1920), dels llibres de la fàbrica (1422-1747), de la 
carteria del Capítol (1260-1931) i dels llibres del tauler (1494-1860). 

 

Convenis i col·laboracions institucionals 

Conveni de col·laboració amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. El dia 5 de setembre de 2011 Mn. 
Manuel Maria Fuentes i Gasó, canonge arxiver de la Catedral de Tarragona i director de l’AHAT, i 
l’Il·lm. Sr. Josep Andreu Figueras, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, el van signar en nom 
de les dues institucions a les quals representen. El projecte té una durada de quatre anys i una dotació 
econòmica total de 45.000 EUR, i permetrà la catalogació i digitalització de les sèries documentals més 
importants ―actes capitulars, obra, fàbrica, carteria, el tauler, etc.— de l’Arxiu Capitular de Tarragona 
(ACT). Un cop finalitzades les tasques de tractament arxivístic i digitalització es posarà a l’abast dels 
investigadors a través del web de l’act. 

 

Acció cultural 

Difusió 

El dia 28 d’octubre de 2011 el Telenotícies Comarques va emetre la notícia del conveni entre 
l’Autoritat Portuària de Tarragona i el Capítol de la Catedral per a iniciar la catalogació de l’Arxiu 
Capitular. 

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

 Director de l’ACT Tècnic de l’ACT 

 Neus Sánchez Pié 

 Responsable de la catalogació de l’ACT 

Tarragona, 15 de maig de 2012 

 


