
  

 

MEMÒRIA 

de les activitats de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona de l’any 2016 

L’AHAT, és una institució cultural que pertany a l’Arquebisbat de Tarragona, entre d’altres, acull i 

gestiona els fons de l’Arxiu Capitular de Catedral de Tarragona i l’Arxiu de l’Hospital de Sant Pau i Santa 

Tecla de Tarragona que té en dipòsit, amb la finalitat conservar, restaurar i facilitar-ne l’accés i la consulta. 

Objectius i projectes 

Després de vint-i-sis anys el juny del 2016 la Sra. Teresa Salort i Volart es va jubilar. Durant tots aquests 

anys ha estat la cara visible de l’arxiu, i l’encarregada d’atendre i servir la documentació als investigadors a la 

sala de consulta. Aprofitem aquestes ratlles per agrair-li el seu treball i compromís envers l’AHAT.  

Observant les dades d’usuaris i consultes presencials d’aquests darrers anys es veu clarament, que la seva 

disminució és proporcional a l’augment de les consultes i pàgines visualitzades de documentació digitalitzada 

des de les webs de l’AHAT, l’ACT i l’AHSPT. La digitalització ha provocat que molts dels investigadors que 

abans venien in situ a l’AHAT ara facin les seves consultes còmodament des de casa seva a través de la web. 

Però, encara més important, internet ha facilitat, a moltes persones que abans no podien venir per qüestions 

horàries o de distancia, l’accés a tota aquesta documentació digitalitzada. Durant el 2016 la web de l’AHAT 

va tenir una mitjana de 473 visites diàries, en la seva gran majoria realitzades des de Catalunya, però també 

de la resta de l’Estat Espanyol, Europa, Amèrica i Àsia. Com bé diu el director de l’arxiu Mn. Manuel M. 

Fuentes i Gasó, la digitalització de la documentació i la seva difusió a través de la xarxa a democratitzat 

l’accés a la cultura. Així doncs, l’objectiu que ens vam marcar de facilitar el màxim possible l’accés als 

nostres fons documental s’ha complert amb escreix, i en el futur esperem poder posar a l’abast de tota la 

ciutadania el major nombre possible d’informació.  

El 2016 es va seguir amb la política de concentració de fons documentals. Es va dipositar documentació 

de 7 fons parroquials. També es va dipositar documentació d’un prevere i de dos arquebisbes de Tarragona. 

Per altra banda, diverses institucions relacionades amb l’Església de Tarragona dipositaren a l’AHAT el seu 

fons: la Fundació Casa de Sant Josep, Mans Unides de Tarragona i el fons històric del monestir de clarisses 

de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. Finalment, el Museu Diocesà de Tarragona va dipositar 2 llibres 

de la confraria de Santa Tecla de la catedral de Tarragona, els quals foren reintegrats al fons de l’ACT. En 

total es van dipositar 42,72 ml de documentació. 

Internament el personal de l’arxiu va continuar organitzant, classificant, descrivint i catalogant els fons 

documentals amb el programa informàtic gArxiu, adaptat a la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 

(NODAC). El 2016 es van catalogar 3.408 unitats documentals. Així mateix, com en els anys anteriors es va 

continuar amb la indexació dels testaments, dispenses matrimonials, expedients matrimonials i expedients de 

trasllats de restes humanes. De tots els fons documentals dipositats durant l’any 2016 es van realitzar els 

inventaris sumaris que van permetre formalitzar l’acta de lliurament i alhora la seva localització. De l’Arxiu 

Capitular de la Catedral de Tarragona es van catalogar 212 unitats documentals i del fons de l’Arxiu Històric 

de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 418 unitats documentals. Per altra banda, els musicòlegs Montserrat 

Canela Grau i Josep Maria Salisi Clos van començar a treballar amb el fons musical de Mn. Miquel Rué 

Rubió, mestre de capella de les catedral de Girona i Tarragona, per tal de dur-ne a terme la seva catalogació. 

Durant el 2016 es va continuar amb la tasca de digitalització dels fons documentals de l’AHAT gràcies al 

finançament obtingut a través de diversos convenis, ajuts i de la col·laboració desinteressada de diversos 

particulars. En total es van digitalitzar 860 unitats documentals dels fons de l’AHAT que representen 108.647 

imatges, de l’ACT es van digitalitzar 789 que equivalen a 25.856 imatges i de l’AHSPT es van digitalitzar 16 

unitats documentals amb un volum de 3.436 imatges. El total dels tres arxius és de 10.963 documents 

digitalitzats que representen un volum total de 1.664.036 imatges.  

Progressivament, els documents en mal estat, que malauradament són bastants, es van restaurant en la 

mesura de les possibilitats econòmiques de l’AHAT. El 2016 el Taller de Restauració de Documents Gràfics 

del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona va restaurar dos llibres sagramentals (segles XVIII-

XIX) de la parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu de Vilaplana, i van enquadernar un llibre de registre 

de malalts (1926-1937) del fons de l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. 

 



  

 

En l’àmbit de la col·laboració amb les institucions, cal destacar el conveni signat amb la Diputació de 

Tarragona per tal de digitalitzar els llibres sagramentals de la parròquia de Santa Maria de Falset, així com 

també els convenis de col·laboració amb l’ajuntament de Llorac i l’empresa Repsol SL. Com en els darrers 

anys, l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL., va col·laborar amb el projecte de digitalització de 

diversos fons parroquials. Finalment, destacar el conveni signat amb Mans Unides de Tarragona per tal de 

dipositar el seu fons documental a l’AHAT. 

Finalment, agrair als 46 particulars que desinteressadament han col·laborat amb el projecte de 

digitalització dels fons documentals ja que gràcies a les seves aportacions s’han pogut digitalitzar 159 

documents, principalment documentació de fons parroquials (llibres sagramentals, testaments, capítols 

matrimonials, manuals notarials, etc.), però també dispenses matrimonials, expedients de reparació de 

temples o processos de la cúria eclesiàstica. Tota aquesta documentació digitalitzada esta a l’abast de tothom 

al web www.ahat.cat 

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 

i de l’Arxiu Capitular de Tarragona. 

Jordi Altés Martí, enginyer informàtic superior. 

Teresa Salort Volart, administrativa. 

Xavier Sánchez Sancho, administratiu. 

Mercè Ollé Fortuny, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura 

Pràctiques externes del curs acadèmic 2015-2016. 

Joan Roca Peralta, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura 

Pràctiques externes del curs acadèmic 2015-2016. 

Isabel Sanromà Lucia, voluntària. 

Montserrat Coll Calaf, voluntària. 

Joan Queralt Vidal, voluntari. 

Joan Cañas Folch, voluntari. 

   

Infraestructura 

—  Instal·lació d’unes noves prestatgeries a la sala Mn. Sanç Capdevila i Felip per tal d’ampliar la 

capacitat de la biblioteca auxiliar de l’AHAT. 

 

Formació del personal 

— El dia 8 de novembre, visita de treball a l’Arxiu Diocesà i al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 

per veure l’exposició L’arquitecte de capçalera, Bernardí Martorell en el centenari del Cementiri 

d’Olius (1916-2016). 

 

Moviment i tractament de fons: 

Nous fons dipositats 

Personals 

Mn. Josep Bofarull Veciana [segle XX], 1,32 ml. 

 



  

 

Institucions 

Fundació Casa de Sant Josep de Tarragona [segle XX], 0,48 ml.  

Mans Unides de Tarragona [segle XX], 0,48 ml. 

 

 Ingressos de documentació de fons existents 

Parroquials 

Bisbal del Penedès. Parròquia de Santa Maria (1939-1984), 1,92 ml. 

Llorenç del Penedès. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir (segle XVI-1990), 1,32 ml. 

Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major (1483-2015), 30 ml. 

Prenafeta. Parròquia de Sant Joan Evangelista [dècades 1940-1960], 0,12 ml. 

Rocamora. Parròquia de Sant Magí (1939-2001), 0,12 ml. 

Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume apòstol (1856-2000), 1,44 ml. 

Vallmoll. Parròquia de Santa Maria [segle XX], 0,60 ml. 

Personals 

Dr. Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona [segle XX], 3 ml. 

Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona [segle XX], 0,60 ml. 

Institucions 

Monestir de clarisses de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc [segles XVII-XIX], 1,20 ml. 

Arxiu Capitular de Tarragona [segle XVIII], 0,12 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. 

2014 44,88 ml. 

2015 97,44 ml. 

2016 42,72 ml. 

TOTAL  544,72 ml. 

 

Usuaris, consulta i préstecs 

Al llarg de l’any 2016 el personal de l’AHAT va atendre 367 consultes de 124 usuaris diferents a la sala 

de consulta, 47 dels quals era el primer cop que hi venien. Es van servir 1.686 unitats documentals; 961 era 

documentació del fons Parroquials, 118 del fons dels Arquebisbes, 196 del fons del Vicariat i Oficialat 

Eclesiàstic, 52 del fons de Secretaria de Cambra i Govern, 18 del fons d’Associacions i confraries, 13 del fons 

de Monacals, Religiosos i Religioses, 278 dels fons Personals, 4 del fons Baronial i 46 de l’Arxiu Capitular 

de Tarragona.  

 



  

 

Respecte als estudis realitzats amb aquesta documentació, cal remarcar encara el predomini de la recerca 

genealògica amb el 54,18 % d’unitats documentals utilitzades per a aquesta finalitat, davant el 45,82 % per a 

l’elaboració d’estudis demogràfics, toponímics, onomàstics, paleogràfics o d’altres àmbits de recerca. 

Aquesta igualtat en els percentatges té la raó principal en que la gran majoria dels llibres sagramentals estan 

penjats a la web de l’AHAT i les consultes que abans es feien d’aquests llibres presencialment ara són via 

web.  

Tanmateix, l’AHAT ha rebut 393 consultes externes, via correu electrònic, correu ordinari o telèfon. 

 

 Consultes Usuaris Unitats documentals consultades 

2009 1.205 220 (180)* 3.841 

2010 921 214 (136)* 2.964 

2011 840 273   (97)* 2.774 

2012 807 210 (118)* 2.426 

2013 747 192 (158)* 2.517 

2014 656 202   (85)* 2.272 

2015 487 149   (57)* 1.866 

2016 367 124   (47)* 1.686 

TOTAL 6.030  878** 20.346 

* Entre parèntesis els usuaris registrats nous per any. 

** Total d’usuaris nous 

 

Usuaris presencials ACT 

 Consultes Usuaris Unitats documentals consultades 

2011 56 12 184 

2012 51 17 227 

2013 18 12 78 

2014 26 12 53 

2015 16 5 74  

2016 17 11 46 

TOTAL 184 69 662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Usuaris presencials AHSPT 

A partir del 5 de maig de 2014 l’accés a la documentació es fa mitjançant la web, ja que la majoria de 

documentació a la qual es permet el seu accés, segons la legislació vigent, esta digitalitzada. Per aquest motiu 

hi ha una davallada de consultes presencials. 

 Consultes Usuaris Unitats documentals consultades 

2012 54 8 138 

2013 10 5 22 

2014 1 1 1 

2015 1 1 1 

TOTAL 66 15 162 

La disminució de investigadors presencials es veu compensada amb escreix amb l’augment, any rere any, 

de la consulta de la documentació digitalitzada a través de les tres webs pròpies de cadascun dels arxius.  

 

Estadístiques web AHAT 

L'any 2016 la web de l’AHAT va rebre 172.619 visites de 26.921 usuaris de 86 països, que van visualitzar 

un total de 6.167.271 imatges de documents digitalitzats. El web va tenir una mitjana de 473 visites diàries. 

 Visites        Usuaris  Imatges visualitzades  

2009 13.171 4.753 219.304  

2010 27.008 7.963 746.755  

2011 43.290 11.689 1.360.746  

2012 64.852 16.112 2.372.491  

2013 74.076 16.746 3.575.616 

2014 82.967 18.886 4.621.505  

2015 108.298 24.000 5.305.806 

2016 172.619 26.291 6.167.271 

TOTAL 585.831  24.369.494 

 

Estadístiques web ACT 

L'any 2016 la web de l’ACT va rebre 2.220 visites de 1.824 usuaris de 57 països, que van visualitzar un 

total de 6.465 imatges de documents digitalitzats.  

 Visites         Usuaris  Imatges visualitzades  

2012 501 400 924  

2013 1.343 963 6.103 

2014 1.670 1.390 5.726  

2015 1.633 1.346 2.911 

2016 2.220 1.824 6.465 

TOTAL 7.367  21.129 

 

 



  

 

Estadístiques web AHSPT  

L'any 2016 la web de l’AHSPT va rebre 2.498 visites de 1.777 usuaris de 32 països, que van visualitzar un 

total de 9.945 imatges de documents digitalitzats.  

 Visites         Usuaris  Imatges visualitzades  

2014* 913 617 11.816  

2015 895 582 9.029 

2016 2.498 1.777 9.945 

TOTAL 4.306  30.790 

* Dades des del 5 de maig del 2014 

Instruments de treball elaborats amb el programa gArxiu adaptat a la normativa de descripció 

arxivística de Catalunya (NODAC) 

Descripció i informatització dels fons de l’AHAT 

Arquebisbes, 1.050 unitats documentals. 

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic, 783 unitats documentals. 

Secretaria de Cambra i Govern, 32 unitats documentals. 

Administració econòmica, 54 unitats documentals. 

Parroquials, 1.249 unitats documentals. 

Confraries i associacions, 1 unitat documental. 

Monacals, religiosos i religioses, 3 unitat documental. 

Província Eclesiàstica Tarraconense, 3 unitats documentals. 

Caus dels Sants, 2 unitats documentals. 

Personals, 226 unitats documentals. 

Còdexs i manuscrits, 1 unitat documental. 

En total, el 2016 es van catalogar 3.408 unitats documentals de l’AHAT amb el gArxiu, el programa 

informàtic de gestió documental. 

 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 

2014 2.268 

2015 4.503 

2016 3.408 

TOTAL 31.195  

 



  

 

El 2016 els voluntaris i els estudiants en pràctiques han continuat les diverses tasques d’indexació 

iniciades en els anys anteriors. Així doncs, el Sr. Joan Cañas i Folch va indexar 1.150 testaments, la Sra. 

Isabel Sanroma Llúcia 382 dispenses matrimonials, i la Sra. Montserrat Coll Calaf va descriure 957 

expedients matrimonials i 819 expedients de trasllats de restes. Finalment, el Sr. Joan Queralt Vidal va passar 

a ordinador tot un seguit d’inventaris a llapis realitzat amb anterioritat per la Gna. Dolors Aguiló. 

Per altra banda, els musicòlegs Montserrat Canela Grau i Josep Maria Salisi Clos han començat a treballar 

amb el fons musical de Mn. Miquel Rué Rubió per tal de dur-ne a terme la seva catalogació. 

Descripció i informatització de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona 

Fons Catedral, 30 unitats documentals. 

Fons Capítol Catedral, 147 unitats documentals. 

Fons Comunitat de preveres, 35 unitats documentals. 

En total, el 2016 es van catalogar 212 unitats documentals de l’ACT amb el gArxiu, el programa 

informàtic de gestió documental. 

 

 Documentació catalogada 

2011 248 

2012 1.035 

2013 802 

2014 117 

2015 1.704 

2016 212 

TOTAL 4.118  

 

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

Fons Hospital de Sant Pau Santa Tecla, 408 unitats documentals. 

Fons Teatre Principal, 1 unitat documental. 

Fons Cementiri, 9 unitats documentals. 

En total, el 2016 es van catalogar 418 unitats documentals de l’AHSPT amb el gArxiu, el programa 

informàtic de gestió documental. Per altra banda, el Sr. Joan Cañas i Folch va començar la indexació dels 

dietaris del cementiri. En total en va indexar 9.500. 

 

 Documentació catalogada 

2010 49 

2011 2.191 

2013 192 

2014 31 

2015 273 

2016 418 

TOTAL 3.154  

 



  

 

Digitalització 

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona 

 Unitats documentals digitalitzades Imatges digitals 

2008-2009 710 183.345 

2010 730 112.677 

2011 1.618 305.896 

2012 697 123.512 

2013 909 143.869 

2014 1.125 192.861 

2015 1.001 219.753 

2016 860 108.647 

 TOTAL 7.650 1.390.560  36,24 TB 

 

 

Arxiu Capitular de Tarragona 

 Unitats documentals digitalitzades Imatges digitals 

2009 21 6.520 

2012 59 49.736 

2013 103 74.512 

2014 29 17.117 

2015 561 22.380 

2016 789 25.856 

 TOTAL 1.562 196.121  2,85 TB 

 

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

 Unitats documentals digitalitzades Imatges digitals 

2012 689 37.877 

2013 1.004 34.448 

2014 41 1.535 

2015 1 59 

2016 16 3.436 

 TOTAL 1.751 77.355  2,22 TB 

 

En total l’AHAT gestiona la conservació de la digitalització de la documentació dels tres arxius: AHAT, 

ACT i AHSPT. Els tres arxius sumen un total de 10.963 unitats documentals digitalitzades que 

representen un volum de 1.664.036 imatges digitals que ocupen en total 41,31 TB. 

Per tal de garantir l’òptima conservació de tot aquest volum d’informació l’AHAT compta amb un sistema 

propi repositori digital, el qual garanteix, en tot moment, la seva correcta conservació. 



  

 

Conservació i restauració 

El Taller de Restauració de Documents Gràfics del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona va 

restaurar el llibre de matrimonis (1723-1828) i d’òbits (1727-1835) de la parròquia de la Nativitat de la Mare 

de Déu de Vilaplana, i va enquadernar un llibre de registre de malalts (1926-1937) del fons de l’Arxiu 

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

 

Convenis i col·laboracions institucionals 

— Conveni amb Repsol. El 15 de febrer l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de 

Tarragona i primat, i  el Sr. Josep Francesc Font i Mañez, en nom i representació de la companyia, 

signaren un conveni de col·laboració per tres anys, el qual permetrà la digitalització dels manuals 

notarials dels segles XIII al XV dels fons parroquials dipositats a l’AHAT. 

— Conveni amb la Fundació Privada Mútua Catalana. El 9 d’abril l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i 

Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat, i els Srs. Joan Josep Marca Torrents, patró president, i 

Ramon Marrugat Cuyàs, patró portaveu de la Fundació Privada Mútua Catalana signaren un conveni 

que entre d’altres punts establia un ajut econòmic per a la publicació de les actes del cicle de 

conferencies de l’Any Cardenal Vidal i barraquer. Testimoni fidel (1943-2013). 

— Conveni amb l’ajuntament de Llorac. El 20 d’abril l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, 

arquebisbe de Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Santiago Trilla i Guim, alcalde de Llorac, van signar el 

conveni de col·laboració que permetrà la digitalització dels llibres sagramentals de la parròquia de Sant 

Gil d’Albió.  

— Conveni amb la Diputació de Tarragona. El 20 de maig l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, 

arquebisbe de Tarragona i primat, i l’Excm. senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de 

Tarragona, van signar el conveni de col·laboració que permetrà la digitalització dels llibres 

sagramentals de la parròquia de Santa Maria de Falset. 

— Conveni amb Mans Unides de Tarragona. El 13 d’octubre Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó, director de 

l’AHAT, i la Sra. Teresa Feliu Méndez, presidenta de Mans Unides a Tarragona, signaren el conveni 

pel qual Mans Unides de Tarragona dipositarà el seu fons documental a l’AHAT. 

— Col·laboració de l’empresa Dinser Servicios Informáticos S.L. per a digitalitzar dos llibres d’òbits del 

segle XVII de la parròquia de Sant Pere apòstol de Reus, els llibres sagramentals dels segles XIV-XIX 

de la parròquia de Santa Maria de l’Albi, els baptismes i matrimonis del segle XVIII i XIX de Sant 

Jaume apòstol d’Arbeca, així com la sèrie complerta dels llibres sagramentals pendents de les 

parròquies de la Immaculada Concepció de l’Espluga Calba, Santa Maria de Maldà, Sant Martí bisbe 

de Sant Martí de Maldà i Santa Maria de Vallfogona de Riucorb. 

 



  

 

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. L’any 2016 l’AHAT quaranta sis particulars van aportar el seu granet de sorra al projecte 

i amb les seves donacions es van poder digitalitzar 159 documents, principalment documentació de 

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

també dispenses matrimonials, expedients de reparació de temples o processos de la cúria eclesiàstica. 

Tot seguit les persones que enguany han col·laborat amb el projecte de digitalització: Carles Babot 

Nel·lo, Valentina Baldrich de Petit- Laurent, Cristina Barastegui Baget, Marc Barella Hernández, 

Francesc Bertran París, Mercè Bonet Roca, Margarida Borras Martorell, Òscar Bové Pérez, Jaume 

Cardona Casanova, Eduard Contijoch Miquel, Jordi Cornadó Caballé, Salvador Escuté Boqué, Família 

Armejach, Héctor Félix Aizcorbe, Miguel Ángel Fernández González, Albert Gil Fontanet, Rosa M. 

Llop Tous, Cristina Montseny Figueruelo, Maria Elena Morató Pàmies, Joan Bernat Nicolas 

Hungerbühler, Laura Pasano Torrens, Joan Francesc Rull Cartañà, Jordi Sotorra Montblanch, David 

Torrell Andrés, Eduard Torrell Massó, Lluís Virgili Virgil i vint-i-una persones més que van fer 

aportacions anònimament.  

En total des del 2013 s’han digitalitzat un total de 571 documents que ja estan disponibles a 

www.ahat.cat A tots gràcies per ajudar-nos a tirar endavant el projecte de digitalització!  

 

Acció cultural 

Difusió 

— El 29 de febrer l’Arxiu Capitular de Tarragona va estrena nova imatge corporativa.  

— El 19 de març, la Televisió Diocesana de l’Arquebisbat de Tarragona va entrevistar a Mn. Manuel 

M. Fuentes i Gasó, Montserrat Canela Grau i al Dr. Josep M. Gregori Cifré en relació a la 

presentació del catàleg Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 8: Fons de la catedral 

de Tarragona  i la digitalització del fons musical. 

— El dia 1 d’abril el Telenotícies Comarques edició de Tarragona de TV3 va donar la notícia de la 

presentació del catàleg del fons musical de la catedral i la seva digitalització. 

— El 2016 la Fundació Noguera va posar a l’abast de tothom, des de la seva web, en versió en PDF el 

llibre De Rebus Gestis Ecclesiae. Els llibres de notes del capítol catedral de Tarragona (1734-

1930). 

— La revista Frontissa, número 30,  de la Coordinadora de Centres Estudis de Parla Catalana 

(CCEPC) Coordinadora del Centre d’Estudis va publicar l’article L’arxiu Històric Arxidiocesà de 

Tarragona. El procés digitalització. 

— La revista Mestall, Butlletí de l’Associació d’Història Rural, número 39, es va fer ressò de la 

celebració de les II Jornades Mn. Sanç Capdevila i Felip dedicades a l’estudi de la família i les 

dinàmiques socials durant l’Antic Règim. 

Cursos, conferències i jornades 

— El dia 30 de gener Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó, i en Joan Maria Quijada Bosch van presentar 

La digitalització dels fons de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona a la 

I Jornada de Genealogia i Arxius. Descobrim les nostres arrels organitzades pel el Centre 

d'Estudis Locals del Vilosell i l'Ajuntament del Vilosell amb la col·laboració del Centre d'Estudis 

de les Garrigues, a la Sala Polivalent. 

 

—  

http://www.ahat.cat/


  

 

— El dia 31 de març a la sala d’actes del Centre Tarraconense El Seminari, es va presentar l’inventari 

i la digitalització del fons musical de la catedral de Tarragona que ha estat possible gràcies al 

patrocini de l’empresa Repsol. L’acte va ser presidit pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol 

Balcells; amb l’assistència i intervenció del Degà del Capítol Catedral, Mn. Joaquim Fortuny 

Vizcarro, els dos dels autors del catàleg Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 8: 

Fons de la catedral de Tarragona, el Dr. Josep Maria Gregori Cifré i la Sra. Montserrat Canela 

Grau, i el Sr. Josep Bertran Gimferrer, responsable de comunicació de l’empresa Repsol, 

patrocinadora del projecte de digitalització. L’acte va cloure amb la interpretació de dues peces 

musicals composades al llarg del segle XVIII per part d’Antoni Milà el qual va ser mestre de 

capella de la catedral entre els anys 1770 i 1789. 

— El dia 7 d’abril, van visitar l’AHAT, uns trenta alumnes de l’assignatura d’Arxivística del Grau 

d’Història de la URV, acompanyats per la professora Coral Cuadrada Majó. 

— El dia 19 d’abril la Neus Sánchez Pié va presentar la ponència L'Arxiu Històric de l'Hospital de 

Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona: preservació, conservació i difusió del patrimoni hospitalari 

tarragoní als V Abrils de l’Hospital. Simposi internacional història i etnografia hospitalàries 

organitzat per l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCUM), Medical Anthropology 

Research Centre de la URV (MARC) amb la col·laboració de l’Institut Pere Mata de Reus i el 

Doctorat en Antropologia i Comunicació de la URV (DAFITS), el Màster d’Antropologia mèdica 

i salut global (URV-UB-IMF/CSIC) i el Màster de Cultures Medievals de la UB. Les ponències 

del simposi van tenir lloc els dies 19 a la sala de grau del Campus Campus Catalunya de la URV i 

el 20 d’abril a l’institut Pere Mata de Reus.  

— El dia 5 de maig a l’aula de Sant Magí del Centre Tarraconense El Seminari Mn. Manuel M. 

Fuentes i Gasó, i en Joan Maria Quijada Bosch va presentar la catalogació i digitalització del fons 

documental de la Província Eclesiàstica Tarraconense. L’acte va comptar amb l’assistència dels 

bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, reunits en la Conferència Episcopal Tarraconense al 

Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. 

— Els dies 16 i 17 de juny, a la sala de Santa Tecla del Centre Tarraconense El Seminari, va tenir lloc 

les II Jornades d’Història Mn. Sanç Capdevila i Felip aquest cop dedicades a Família 

i  dinàmiques socials durant l’Antic Règim. El primer dia van intervindré la Dra. Montserrat 

Sanmartí i la Dra. Isabel Companys Ferrerons amb La família tarragonina del segle XVI segons 

els inventaris de Bernat Gendre, el Dr. Llorenç Ferrer i Alós amb la conferència Estratègies 

familiars a partir de la genealogia, la Dra. Sofia Mara de la Cruz, amb la ponència Quan la 

família és alhora escola i obrador. La nissaga dels escultors Bonifàs (segles XVII-XIX), la Dra. 

Rosa Congost i Colomer amb la xerrada Més enllà de la reconstitució de famílies i de les 

estratègies hereditàries: les dinàmiques familiars en l'estudi del canvi social. L'exemple de la 

regió de Girona, segles XVIII i XIX i per acabar el dia el Dr. Antoni Riera Melis amb la ponència 

Aspectes de l’alimentació a l’època medieval i moderna. El segon dia va començar amb Dr. 

Daniel Piñol Alabart amb La mort a l'Edat Mitjana al Camp de Tarragona, tot seguit la Dra. 

Teresa Vinyoles Vidal amb la conferència El paper de la dona en la societat medieval catalana  i 

les jornades es van cloure amb la ponència La família a l’edat moderna del Dr. Valentí Gual Vilà. 

— El dia 12 d’agost, a la sala d’exposicions i conferències de l’ajuntament de Vallbona de les 

Monges Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó, i en Joan Maria Quijada Bosch van presentar els treballs 

de digitalització dels llibres sagramentals de les parròquies de  Sant Llorenç, diaca i màrtir, i Santa 

Maria de Vallbona de les Monges. 

— Els dies 6, 13, 20 i 27 d’octubre, 3, 10, 17 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre es va realitzar, a 

l’Aula Sant Magí del Centre Tarraconense El Seminari, el curs La reforma de l’Església: Església 

i societat durant els segles XVI i XVII a l’arquebisbat de Tarragona organitzat per l’AHAT i 

l’ACT. El curs va ser impartit per Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó, director de l’AHAT. Hi van 

haver trenta alumnes matriculats. 

 

 

https://www.tarragona.cat/ciutadania/participacio/senat/membres-del-senat/fotos-i-curriculum-senadors-senadores/copy_of_josep_bertran


  

 

— El dia 18 de novembre, a la biblioteca de Cervià de les Garrigues Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó, i 

en Joan Maria Quijada Bosch van presentar la digitalització dels llibres sagramentals de la 

parròquia de Santa Maria. 

— El dia 23 de novembre, van visitar l’AHAT, una vintena d’alumnes de l’assignatura d’Història i 

Concepte de Patrimoni del Grau d’Història de l’Art de la URV, acompanyats per la professora 

Anna Isabel Serra Masdéu. 

— El dia 16 de desembre, van visitar l’AHAT, deu alumnes del màster de cultures medievals de la 

Universitat de Barcelona acompanyats pels professors Dr. Antoni Conejo Dapena i el catedràtic de 

paleografia Ignasi J. Baiges Jardí. 

Webs de l’AHAT, l’ACT i l’AHSPT 

— Des del dia 22 de gener es poden consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals 

digitalitzats de les parròquies de Sant Miquel arcàngel d’Alforja, Sant Pere apòstol de Belltall, 

Sant Bartomeu apòstol de Montferri, Sant Pere ad Vincula de Mont-ral, Sant Pere apòstol de Reus, 

Sant Joan Baptista de Rodonyà, Santa Maria de Vial-rodona i Santa Maria del Vilosell,  testaments 

de Sant Miquel arcàngel de l’Espluga de Francolí, i dispenses matrimonials. 

— El dia 15 de febrer, l’AHAT s’estrena a la xarxa social Instagram. 

— Des del dia 9 de març es poden consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals digitalitzats 

de les parròquies de Sant Miquel arcàngel d’Alforja, Santa Maria Magdalena de Blancafort, Santa 

Maria de Cabra del Camp, la Immaculada Concepció de l’Espluga Calba, Sant Joan Evangelista de 

Lilla, Sant Miquel arcàngel dels Omellons, Sant Pere apòstol de Reus, Sant Salvador de Rocafort 

de Queralt, Sant Salvador de Rojals, Sant Martí bisbe de Sant Martí de Maldà, Sant Martí bisbe de 

Vilaverd, Santa Maria del Vilosell, els processos de la cúria del vicariat eclesiàstic relatius a la 

població de la Riera de Gaià, i dispenses matrimonials. 

— Des del dia 28 d’abril es poden consultar al web de l’AHAT nova documentació parroquial 

digitalitzada de les parròquies de Santa Maria de l’Albi, Sant Martí bisbe de l’Aleixar, Sant 

Miquel arcàngel de Mont-roig del Camp, Santa Maria de Cornudella de Montsant, Sant Pere 

apòstol de Reus, Sant Martí bisbe de Sant Martí de Maldà, Santa Maria de Siurana, Santa Maria 

del Vilosell, i dispenses matrimonials i expedients de reparació de temples de l’església de 

Vilallonga del Camp. 

— Des del dia 6 de juny es poden consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals digitalitzats 

de les parròquies de Sant Gil d’Albió, Sant Jaume apòstol d’Arbeca, Santa Maria de Cabra del 

Camp, Santa Maria de Conesa, Santa Maria de Cornudella de Montsant, Santa Maria de Falset, la 

Mare de Déu del Roser de Guialmons, Sant Pere apòstol de Reus, Santa Maria de la Secuita i 

Santa Maria de Vallfogona de Riucorb,  testaments de  Santa Maria Magdalena de la Nou de Gaià, 

i dispenses matrimonials. 

— Des del dia 8 de juliol es poden consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals de Santa 

Maria de l’Albi, Santa Maria d’aguiló, Sant Jaume apòstol d’Arbeca, Santa Maria de Maldà, Sant 

Jaume apòstol de Riudoms, Santa Martí bisbe de Sant Martí de Maldà, la Nativitat de la Mare de 

Déu de Vilaplana, Santa Maria del Vilosell.  

— Des del dia 27 de juliol es poden consultar al web de l’AHAT nova documentació parroquial 

digitalitzada de les parròquies Sant Jaume apòstol d’Arbeca, Santa Maria la Major de Prades, Sant 

Pere apòstol de Reus, Santíssima Trinitat de Tarragona i dispenses matrimonials. 

— El dia 8 de setembre es poden consultar a la web de l’AHSPT els registres diaris del cementiri de 

Tarragona (1854-1932). 

 

 

 

 



  

 

— Des del dia 10 d’octubre es poden consultar al web de l’AHAT nova documentació parroquial 

digitalitzada de les parròquies Sant Miquel arcàngel d’Alforja, l’Assumpció de les Borges del 

Camp, Santa Maria de Cornudella de Montsant, la Immaculada Concepció de l’Espluga Calba, 

Santa Maria Magdalena de la Nou de Gaià, Sant Pere apòstol de Reus, Sant Jaume apòstol de 

Riudoms, Santíssima Trinitat de Tarragona, Santa Maria del Vilosell, del monestir de Sant Magí 

de la Brufaganya i diverses dispenses matrimonials. 

— Des del dia 9 de novembre es pot consultar al web de l’AHAT una part important del fons 

nobiliària de la Família Foxà. 

— Des del dia 28 de desembre es poden consultar al web de l’AHAT nova documentació parroquial 

digitalitzada de les parròquies de l’Assumpció d’Alcover, Santa Llúcia, verge i màrtir, de 

Bellmunt del Priorat, l’Assumpció de les Borges del Camp, Sant Sebastià de la Canonja, Sant 

Miquel arcàngel de l’Espluga de Francolí, Santa Maria de Falset, Santa Maria la Major de 

Montblanc, Sant Miquel arcàngel del Montmell, Santa Maria Magdalena de la Nou de Gaià, Santa 

Maria de la Secuita, Sant Pere apòstol de Reus, Sant Jaume apòstol de Riudoms, i també de la 

Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona, 

diverses dispenses matrimonials i expedients d’oratoris. 

 

Biblioteca auxiliar i hemeroteca 

Durant l’any s’ha dut a terme la revisió de tota la biblioteca catalogada per tal d’esmenar possibles errors 

de catalogació i comprovar que els exemplars estiguessin al seu lloc. Igualment, es va començar la revisió 

del fons de publicacions periòdiques per tal de portar-lo al dia. Al finalitzar l’any 2016 la biblioteca 

auxiliar de l’AHAT comptava amb 4.880 llibres i 101 revistes..  

Com en els anys anteriors, s’ha seguit 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. Així, el 25 de maig es van rebre 7 capses entre 

llibres i revistes duplicats de la Institució Milà i Fontanals. 

Finalment, i davant l’augment dels llibres de la biblioteca auxiliar catalogats durant el segon semestre de 

l’any es va van instal·lar, amb previsió de futur, unes noves prestatgeries a la sala de Mn. Sanç Capdevila i 

Felip. 

 

 

Tarragona, 31 de gener de 2017 

 

 

 

 

 Joan M. Quijada Bosch Neus Sánchez Pié  

 Tècnic de l’AHAT Tècnica de l’ACT  i l’AHSPT  

 

 

 

 

 

Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre. 

Director de l’AHAT 

 


