
 

MEMÒRIA 

de les activitats de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona de l’any 2014 

Objectius i projectes 

La bona acollida que va tenir la crida que va fer l’AHAT, l’any anterior, entre els usuaris de la web per tal 

de que aquests esdevinguessin col·laborador del projecte de digitalització, va empènyer a presentar el projecte 

de micromecentatge per digitalitzar els llibres sagramentals de les tres parròquies de Valls. Així doncs, el 7 de 

març es va presentar a la sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs l’inici de la campanya per recollir la 

quantitat de 12.000 EUR per fer front al projecte a través de la web de crowdfunding Verkami. El 16 d’abril 

finalitzaren els quaranta dies que hi havia de termini que aconseguir la quantitat fixada. Gràcies a la 

col·laboració de 171 mecenes es va aconseguir la fita i es van reunir 12.090 EUR. Això va permetre la 

digitalització dels baptismes, matrimonis i òbits de les parròquies de Sant Joan Baptista, Sant Antoni Abat i la 

Mare de Déu del Carme de Valls. En total 127  unitats documentals que representaren un volum total de 

63.898 imatges.  

El 2014 es va seguir amb la política de concentració de fons documentals. Es van dipositar documentació 

de 12 fons parroquials, 8 de fons personals, sis de mossens i dos de seglars. També es va dipositar 

documentació de la delegació de l’Apostolat seglar i delegació de Joves, llar d’infants de la Mare de Déu de 

la Pau de Torreforta i de Caritas Diocesana de Tarragona. En total es van dipositar 44,88 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). El 2014 es van catalogar 2.268 unitats documentals. Així mateix, es va continuar amb la 

indexació dels testaments del segle XVIII i XIX, de les dispenses matrimonials del segle XIX i dels 

expedients de presumptes morts del segle XIX i XX. Igualment, de tots els fons documentals dipositats durant 

l’any 2014 a l’AHAT es van realitzar els inventaris sumaris que van permetre formalitzar l’acta de lliurament 

i alhora la seva localització. 

Durant el 2014 es va continuar amb la tasca de digitalització dels fons documentals dipositats a l’AHAT 

gràcies al finançament obtingut a través de diversos convenis i ajuts. En total es van digitalitzar 1.125 unitats 

documentals que representen 192.543 imatges. Així doncs, des de l’any 2008 s’havien digitalitzat un total de 

5.086 unitats documentals que representen un volum total de 931.099 imatges. 

Enguany el Taller de Restauració de Documents Gràfics del monestir de Sant Pere de les Puel·les de 

Barcelona va restaurar un llibre de baptismes (1801-1850) la parròquia de Santa Magdalena de la Nou de 

Gaià i el llibre de Jueus (1281-1294) de la parròquia de Sant Andreu apòstol de la Selva del Camp. 

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 dotze parròquies de 

l’Arquebisbat de Tarragona. També es van signar conveni per digitalitzar documentació amb els ajuntament 

de Fulleda, Llorac i Tarrés, i la Universitat de Barcelona. Finalment, amb la col·laboració de l’empresa 

DINSER Servicios Informáticos S.L., es va poder seguir amb la segona fase digitalització dels concilis 

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

Aquest 2014 l'AHAT va obrir el seu canal propi de Youtube on es poden veure diversos reportatges 

emesos a TV3, TAC12 i Canal Camp TV, així com les conferències de l’any Vidal i Barraquer i les del 

Congrés Església i Guerra Civil (1936-1939), entre d’altres. 

Finalment, a banda de les persones que van participar en el micromecentatge de Valls, també agrair als 46 

particulars que desinteressadament han col·laborat amb el projecte de digitalització d’altres els fons 

documentals i que gràcies a les seves aportacions s’han pogut digitalitzar 159 documents, principalment 

documentació parroquial (llibres sagramentals, testaments, capítols matrimonials, manuals notarials, etc.). 

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. 

Jordi Altés Martí, enginyer informàtic superior. 

Teresa Salort Volart, administrativa. 

Núria Montoya Vives, contractada durant quatre mesos, del 9 de gener al 9 de maig, per catalogar la 

biblioteca auxiliar de l’Arxiu. 

Miquel Solà Pahül, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura 

Pràctiques externes del curs acadèmic 2013-2014. 

Sergi Gomis Ortiz, estudiant del grau d’història de la URV. Becari durant el curs acadèmic 2013-2014. 

Sergi Tella Pàmies, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura 

Pràctiques externes del curs acadèmic 2014-2015. 

Maria López Carrera, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura 

Pràctiques externes del curs acadèmic 2014-2015. 

Natalia Mora Puente, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura 

Pràctiques externes del curs acadèmic 2014-2015. 

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 del Port de Tarragona. 

 

 Moviment i tractament de fons: 

Nous fons dipositats 

Personals 

Dr. Lluís Martínez Sistach [segle XX], 4,32 ml. 

Mn. Francesc Esplugues [segle XX], 0,12 ml. 

Mn. Marià Sordé Dalmau [segle XX], 0,84 ml. 

Sr. Guillermo Boxó Guasch [segle XX], 21,12 ml + 627 tubs de plànols. 

Institucions 

Delegació de l’Apostolat Seglar i Delegació de Joves [1980-2005], 1,68 ml. 

Llar d’infants de la Mare de Déu de la Pau de Torreforta [segle XX], 0,12 ml. 

 

Ingressos de documentació de fons existents 

Parroquials 

Almoster. Parròquia de Sant Miquel arcàngel (1892-2008), 0,12 ml. 

Garidells. Parròquia de Sant Jaume apòstol (1909-1987),  0,12 ml. 

Figuerola del Camp. Parròquia de Sant Jaume apòstol (1852-1967), 0,12 ml. 

Llorenç de Rocafort. Parròquia de Sant Abdó i Sant Senén (1848-1936), 0.12 ml. 

Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major [XVI-XIX], 1,08 ml. 

Poboleda. Parròquia de Sant Pere apòstol (1777-1999), 2,04 ml. 



 

Riera de Gaià, la. Parròquia de Santa Margarida (1859-1991), 0,12 ml. 

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume apòstol (1890-1997), 3,84 ml. 

Rojals. Parròquia de Sant Salvador (1908-2013), 0,12 ml. 

Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume apòstol (s. XVI-1930), 0,72 ml. 

Vallmoll. Parròquia de Santa Maria (1594-1989), 1,92 ml. 

Vinyols i els Arcs. Parròquia de Santa Caterina (1939-2004), 1,80 ml. 

Personals 

Mn. Josep Paniello Charlez [segle XX], 0,12 ml. 

Mn. Enric Juncosa [segle XX], 0,84 ml. 

Mn. Josep Pascual Palau [segle XX], 0,48 ml. 

Tomàs Pujol Llecha, [segle XXX], 0,12 ml. 

Institucions 

Caritas diocesana de Tarragona [2004-2008], 3 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. 

TOTAL  404,56 ml. 

Usuaris, consulta i préstecs 

Al llarg de l’any 2014 el personal de l’AHAT va atendre 656 consultes de 202 usuaris diferents a la sala 

de consulta, 85 dels quals era el primer cop que hi venien. Es van servir 2.272 unitats documentals; 1.885 era 

documentació del fons Parroquials, 85 del fons dels Arquebisbes, 86 del fons del Vicariat i Oficialat 

Eclesiàstic, 45 del fons de Secretaria de Cambra i Govern, 9 del fons d’Associacions i Confraries, 32 del fons 

de Monacals, Religiosos i Religioses, 35 del fons personals, 18 del fons Baronials, 1 de la col·lecció de 

Còdexs, 75 de l’Arxiu Capitular de Tarragona i 1 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 69,60 % d’unitats documentals utilitzades per a aquesta finalitat, davant el 29,25 % 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’1,15 % 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 

2014 656 85 2.272 

TOTAL 5.176  774 16.794 

Tanmateix, l’AHAT ha rebut 552 consultes externes, via correu electrònic, fax, correu ordinari o telèfon. 

 

Per altra banda, la web de l’AHAT, any rere any, va augmentat el nombre de visites i de documentació 

consultada. L'any 2014 va rebre 82.967 visites de 18.886 usuaris de 97 països, que van visualitzar un total de 

4.621.505 imatges de documents digitalitzats. El web va tenir una mitjana de 227 visites diàries. 

 Visites Usuaris absoluts 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  

TOTAL 305.364  12.896.417 

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

arxivística de Catalunya (NODAC) 

Descripció i informatització del fons 

Arquebisbes, 20 unitats documentals. 

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic, 1.204 unitats documentals. 

Secretaria de Cambra i Govern, 698 unitats documentals. 

Parroquials, 191 unitats documentals. 

Institucions, 113 unitats documentals. 

Monacals, religiosos i religioses, 3unitats documentals. 

Planimetria, 39 unitats documentals. 

En total, el 2014 es van catalogar 2.268 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 

2014 2.268 

TOTAL 23.284  

Continuant amb les tasques d’indexació de la documentació, el 2014 es van descriure 2.434 testaments, 

272 dispenses matrimonials i 428 expedients de presumptes morts. 

 

 

 

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 

2014 1.125 192.543 

 TOTAL 5.086 931.099  

Conservació i restauració 

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

restaurar un llibre de baptismes (1801-1850) de la Nou de Gaià i el llibre dels jueus (1281-1294) de la 

Selva del Camp. 

Convenis i col·laboracions institucionals 

— Subvenció de 12.000 eur atorgada per la Diputació de Tarragona per a la digitalització dels llibres 

sagramentals de les parròquies de Sant Bartomeu d’Albinyana, de Sant Miquel de Marmellar, de 

l’església de la Mare de Déu de l’Esperança de Masricart, de Sant Pere apòstol de Montbrió del Camp, 

de Sant Mateu apòstol de Riudecanyes, de Santa Maria la Secuita,  de Santa Maria la Pobla de 

Montornès, de Santa Maria Magdalena del Pont d’Armentera, de Sant Cristòfor de Selma-Pla de 

Manlleu, de Sant Jaume apòstol d’Ulldemolins, de Santa Maria de Vilafortuny i de Santa Caterina, 

verge i màrtir de Vinyols i els Arcs.  

— Conveni amb la Universitat de Barcelona. El 27 de març el Sr. Dídac Ramírez Sarrió, rector magnífic 

de la Universitat de Barcelona, i l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona 

i primat signaren un conveni de col·laboració que permetrà el treball d’investigació i estudi del tractat 

de notaria elaborat per Guillem Vadell, notari mallorquí del segle XIV, procedent de la parròquia de 

Sant Jaume apòstol d’Arbeca. En un primera fase es procedirà a la digitalització d’aquest manual per 

després realitzar-ne l’estudi. Aquest treball de recerca s’emmarca dins de les activitats de recerca 

incloses en el projecte HAR2008-01748: La recuperación de la memoria escrita en el ámbito 

privado catalán: recuperación de archivos y documentos, finançat pel Ministerio de Ciencia 

e Innovación i dirigit pel Dr. Daniel Piñol Alabart, professor titular de Ciències i 

Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de  Barcelona. Són altres membres de l’equip el 

Dr. Ignasi J. Baiges i Jardí, la Dra. Júlia Cabaleiro, la professora Elena Cantarell Barella, la professora 



 

Mireia Comas Via, la Dra. Carme Muntaner, la professora Lluïsa Núñez, la Dra. Teresa M. Vinyoles, 

la professora Rosa Lluch i el Dr. Giacomo Floris. 

— Conveni amb l’ajuntament de Llorac. El 2 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 l’església de Sant 

Jaume apòstol de Montargull.  

— Conveni amb l’ajuntament de Tarrés. El 5 de maig l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, 

arquebisbe de Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Ramon Maria Arbós Palau, alcalde de Tarrés, van 

signar el conveni de col·laboració per quatre anys que permetrà la digitalització de fons documental de 

la parròquia de Santa Maria de Tarrés dipositat a l’AHAT.  

— Conveni amb l’ajuntament de Fulleda. El 8 de maig l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, 

arquebisbe de Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Jordi Arbós Gabarró, alcalde de Fulleda, van signar el 

conveni de col·laboració per dos anys que permetrà la digitalització de fons documental de la 

parròquia de Santa Maria de Fulleda. 

— Col·laboració de l’empresa Dinser Servicios Informáticos S.L. per a digitalitzar 42 unitats documental 

del fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense [s. XIV-XVIII]. Fase II. 

— Cessió temporal de diversos plànols del fons de Ramon Salas i Ricomà al Museu de les Terres de 

l’Ebre per a l’exposició “100 anys d’escola pública a Amposta”. L’exposició restà oberta des del 19 de 

desembre de 2013 al 17 de maig de 2014. 

— Cessió temporal de 12 cartes i tres carpetes de les excavacions de Mn. Joan Serra i Vilaró al Museu 

d’Arqueologia de Catalunya per a l’exposició “La dècada prodigiosa (1914-1925). L’arqueologia 

catalana, un instrument vertebrador al servei de la Mancomunitat de Catalunya”. Del 18 de desembre 

de 2014 al 15 de març de 2015. 

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 125 documents, principalment documentació de 

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

seguit les persones que enguany han col·laborat amb el projecte de digitalització: Santi Arbós Gabarró, 

José Ramon Buera Boyer,  Salvador Escuté Boqué, Feliu Monés i Pla, Elvira Joanpere Massó, Josep 

Maria Montserrat Ramon, Joan Francesc Rull Cartañà i sis aportacions anònimes.  

— El 7 de març es va presentar a la sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs l’inici de la campanya per 

recollir la quantitat de 12.000 EUR per fer front al projecte a través de la web de crowdfunding 

Verkami. El 16 d’abril finalitzaren els quaranta dies que hi havia de termini que aconseguir la quantitat 

fixada. Gràcies a la col·laboració de 171 mecenes es va aconseguir la fita i es van reunir 12.090 EUR. 

Això va permetre la digitalització dels baptismes, matrimonis i òbits de les parròquies de Sant Joan 

Baptista, Sant Antoni Abat i la Mare de Déu del Carme de Valls. En total 127  unitats documentals que 

representaren un volum total de 63.898 imatges. Els mecenes d’aquest projecte foren Joan Altarriba 

Farran, Miquel Amengual Bibiloni, Montserrat Amill Rocamora, Lluís Andreu Civit, Alfons Arimany 

Perez, Josep Barceló Prats, Marc Barella  Hernández, Michèle Berché, Lola Besses, Eduard Boada 

Aragonès, Carles Bonet Casanova, M. Rosa Bordas Barceló, Gabriel Brea Martínez, Samuel Burguete 

Recasens, Anna Cabré, Eulàlia Camps, Joan Canela, M. Teresa Carné Marcet, Ramon Carreras 

Planells, Sergi Casademunt Fiol, Gemma Casale, David Castaner, Jordi Castells, Carmen Cavallé Sesé, 

Esther Celma Fe, Joan Climent Ferré, Ramon Closas Mestre, Família Colom-Rosell, Lluís M. Comas 

de Llisorgas, Richard Corbella, Josep M. Domènech Cendrós, Jaume Domingo Escofet, Jordi 

Domingo Sánchez, Jesús Elías Becerra, M. Candela Esteve Rodon, Pere-A. Fàbregas Vidal, Axel de 

Ferran, Jordi Ferré Blasco, Jordi Fina Garcia, Joaquim Font Fàbregas, Jordi Garcia Ventura, Pere 

Garcia Janeras, Albert Garcia Soler, Grup de Generalogia de Badalona, Alfonso González Dorado, 

Joan M. Guarro-Arenas Saladié, Montserrat Guasch Andreu, Francina Guasch Formigós, Família 

Hernández-Llort, Antonio Herraiz, Joan Pau Jordà Sánchez, Marta Jordà Olives, Mercè Jordà Olives, 

Montserrat Jordi Nebot, Eulàlia Llacha Llagostera, Família Màndoli-Bofarull, M. Pilar Martí 



 

Hernández, Roser Martin, Raimon Masdeu Térmens, Matias Masso Cases, Lluís M. Montalà Trilla, 

Pere Montañola Sangenis, Cristina Montseny Figueruelo, M. Isabel Montserrat Sampedro, Angela 

Morrissey, Esperança Musterni Corderes, Dieter Nentwich, José Domingo Nuet Garcia, Josep M. 

Palau Baduell, M. Teresa Pastor Gallach, Raimon Pavia Segura, Òscar Peris Rodenas, Francesc Piñas 

Brucart, Kenneth Pitarch Calero, Joan Plana, Jordi Plana Tomas, Carme M. Prades Mulet, Jordi Prats 

Bonet, Miquel Àngel Prats Fabra, Anna Puig Miquel, Anton Pujol Bertran, Joan M. Quijada Bosch, 

David Ribera Ruiz, Xavier Rodrigo Torres, Francesca Roig Galceran, José Ramon Romero Carreras, 

Oscar Roset Rubio, Àngel Rovira Turdiu, Ramon Rovira Tubella, Josep Rovirosa Olivé, Francesc Ruiz 

Toribio, Cruz Sánchez Dalmau, Neus Sánchez Pié, Manuel Sanromà Lucia, Pere Serra Rosell, Miquel 

Sistach Roura, Francisco Torrella, Ricardo Trillo Ansón, Miquel Valls Figols, Núria Ventura Mercè, 

Familia Verdú-Solé, Conchi Villar Garruta, Joaquim Virgili Guardia, Pilar Vives Corbella, Andreu 

Ximenis Rovira i Jose Zaragoza Mañé.  

 

A tots gràcies per ajudar-nos a tirar endavant! 

 

Acció cultural 

Difusió 

— El dia 18 de març, entrevista a Mn. Manuel M. Fuentes i Gaso, director de l'AHAT, i a en Joan 

Maria Quijada Bosch, tècnic-arxiver de l’AHAT, a la cadena SER TARRAGONA en relació al 

projecte de micromecenatge per a digitalitzar els llibres de baptismes, matrimonis i òbits de Valls.  

— El dia 20 de març, entrevista a Mn. Manuel M. Fuentes i Gaso, director de l'AHAT, i a en Joan 

Maria Quijada Bosch, tècnic-arxiver de l’AHAT, a la cadena COPE i emesa per la Televisió 

Diocesana de Tarragona, en relació al projecte de micromecenatge per a digitalitzar els llibres de 

baptismes, matrimonis i òbits de Valls.  

Cursos, conferències i jornades 

— El dia 19 de febrer, a la sala d’actes del Centre Recreatiu de Vilallonga del Camp, es va presentar 

la segona fase de la digitalització del fons documental de la Parròquia de Sant Martí Bisbe de 

Vilallonga del Camp. Hi va assistir una cinquantena de persones. 

— El dia 7 de març, a la sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs, es va presentar el projecte de 

Digitalització dels llibres de baptismes, matrimonis i òbits de Valls micromecenatge per tal de 

reunir des d’aquell dia dotze mil euros en un termini màxim de quaranta dies -16 d’abril-, a través 

de la web de Verkami. El projecte assolí el seu objectiu gràcies als 12.090 EUR aportats per 171 

mecenes.  

— El dia 4 d’abril, van visitar l’AHAT, trenta cinc alumnes de l’assignatura d’Arxivística del Grau 

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

— El dia 24 d’abril, al Centre Cultural del Catllar, es va presentar els treballs de digitalització de la 

totalitat del fons parroquial de Sant Joan Baptista del Catllar. Hi assistiren una trentena de 

persones. 

— El dia 29 d’abril, a l’aula de Santa Tecla del Centre Tarraconense “El Seminari” s’inicia el cicle de 

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

a càrrec Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó “El Cardenal Vidal i Barraquer i Franco. 

Dues visions antagòniques de les relacions Església i Estat (1936-1943)”, el dimarts 6 de maig el 

Dr. Miguel Ángel Dionisio Vivas parlà sobre “El Cardenal Isidre Gomà i Tomàs (1935-1940)”. El 

dijous 8 de maig el P. Valentí Serra de Manresa pronuncià la conferència “El Cardenal Francesc 

d’A. Vidal i Barraquer i l’Església del seu temps”. El dimarts 13 de maig el Sr. Lluís Maria 

Moncunill i Cirac tractà el “Dr. Carles Cardó i Sanjuan (1884-1958).Implicacions tarragonines”. 

El dijous 15 de maig el Dr. Ramon Corts Blay parlà sobre “La dictadura de Primo de Rivera i 

l’Església catalana (1923-1930)”. El dimarts 20 de maig el Dr. Josep M. Sans Travé exposà “La 

salvació de persones i béns eclesiàstics per part de la Generalitat de Catalunya durant la revolució i 



 

Guerra Civil (1936-1939). El cicle es clogué amb el Dr. Joan M. Thomas Andreu i la conferència 

“El primer franquisme i l’Església de Tarragona”. 

— El dia 30 de maig, a la sala d’actes de l’ajuntament de Cornudella de Montsant, presentació del 

llibre “Memòria del setge i ocupació de Tarragona. La Guerra del Francès en els fons documentals 

de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona” " a càrrec d’en Mn. Manuel Fuentes i Gasó, i en 

Joan Maria Quijada Bosch, director i tècnic de l’AHAT, respectivament. 

— El dia 19 de juny, a l’aula de Santa Tecla del Centre Tarraconense “El Seminari” es va presentar 

els treballs de catalogació i digitalització del fons documental de l’església de Sant Magí del portal 

del Carro de Tarragona.  

— El dia 16 de setembre, dins dels actes de Santa Tecla, es va inaugurar l’exposició “La Seu de 

Tarragona i la Guerra de Successió” a la capella de Sant Miquel arcàngel de la Catedral de 

Tarragona. A l’acte hi assistiren un centenar de persones. L’exposició va romandre oberta fins el 

16 de novembre.  

— El 17 de setembre, a la Sala Santa Tecla de El Seminari Centre Tarraconense va tenir lloc l’acte de 

presentació del document històric sobre l’Hospital de la Seu de Tarragona del segle XII, a càrrec 

de Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. 

L’acte va ser presidit pel president de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. 

L’assistència va ser d’una vintena de persones. 

— El dia 22 d’octubre, van visitar l’AHAT, deu alumnes del Grau d’Història de l’Art de la URV, 

acompanyats per la professora Anna Isabel Serra Masdéu. 

— El dia 9 de desembre, a la sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs, es van presentar els treballs 

de digitalització dels llibres sagramentals  de les parròquies de Valls: Sant Joan Baptista, la Mare 

de Déu del Carme i Sant Antoni Abad, gràcies al micromecenatge del projecte de Digitalització 

dels llibres de baptismes, matrimonis i òbits de Valls. Hi assistiren una cinquantena de persones.  

— El dia 22 de desembre van visitar l’AHAT una trentena d’alumnes de batxillerat del col·legi de les 

dominiques de Tarragona. 

Web de l’AHAT 

— Des del dia 13 de gener es poden consultar al web nous llibres sagramentals digitalitzats de les 

parròquies de Santa Fe de Rauric, Sant Salvador de Rojals i Santa Margarida de la Riera de Gaià. 

— Des del dia 15 de gener es poden consultar al web els llibres sagramentals digitalitzats de les 

parròquies de Santa Maria la Major de Prades i Santa Maria de Vila-rodona. 

— Des del dia 20 de gener es poden consultar al web els llibres sagramentals digitalitzats del segle 

XIX i principis del XX de la parròquia de Santa Coloma, verge i màrtir, de Santa Coloma de 

Queralt. 

— Des del dia 28 de gener l’AHAT compta amb el seu propi canal de Youtube on s’hi pengen els 

diversos reportatges emesos a TV3, TAC12 i Canal Camp TV, així com les conferències de l’any 

Vidal i Barraquer i les del Congrés Església i Guerra Civil (1936-1939), entre d’altres. 

— Des del dia 7 de febrer es poden consultar al web els llibres sagramentals del segle XVI i part del 

XVII de  la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls. 

— Des del dia 10 de febrer es poden consultar testaments dels segles XVI-XVIII de les parròquies de 

Santa Magdalena de Bonastre i de Sant Miquel arcàngel de Mont-roig del Camp, i els llibres 

sagramentals dels segles XVI-XVII de la parròquia de l’Assumpció de les Borges del Camp. 

— El dia 12 de febrer es posà a l’abast dels investigadors diversos llibres sagramentals de l’església 

de Sant Jordi d’Ardenya, i de les parròquies de Santa Maria de Cabra del Camp, Sant Andreu de 

Farena, Santa Magdalena de la Masó, Santa Úrsula del Milà, Sant Jaume apòstol de Passanant, 

Santa Maria de Tarrés, Santa Jaume apòstol de Sant Jaume dels Domenys i  l’església del Nom de 

Maria del Vilet. 

— El dia 21 de maig a les 13:38 h. es va visualitzar a la web la imatge deu milions dels documents 

digitalitzats.  



 

— Des del dia 30 de maig es poden consultar al web nous llibres de baptismes de la parròquia de Sant 

Pere apòstol de Vilabella dels segles XVIII, XIX i principis del XX, i dels llibres sagramentals del 

XIX de la parròquia de Sant Andreu de la Selva del Camp. 

— Des del dia 2 de juny es van posar al web nous llibres sagramentals de l’Església de Sant Jaume 

apòstol de Montargull i de les parròquies de Sant Miquel arcàngel de Marmellar, Sant Salvador de 

Picamoixons i Sant Mateu apòstol de Riudecanyes. 

— Des del dia 1de juny es van posar al web nous llibres de les parròquies de Sant Bartomeu 

d’Albinyana, Santa Maria de la Secuita i Santa Maria de Vilafortuny, i de l’església de la Mare de 

Déu de l’Esperança de Masricart. 

— Des del dia 30 de juliol es poden consultar al web els llibres sagramentals de la parròquia de Sant 

Pere apòstol de Montbrió del Camp. 

— Des del dia 15 de setembre es poden consultar al web nous llibres sagramentals digitalitzats de les 

parròquies de Santa Maria de la Secuita, Sant Mateu apòstol de Riudecanyes, Sant Salvador de 

Rojals, Sant Pere de Reus, i documentació relativa confraries de la parròquia de Santa Maria de 

Fulleda. 

— Des del dia 24 d’octubre es poden consultar al web els llibres sagramentals de les parròquies de 

Sant Miquel arcàngel d’Alforja i Santa Maria del Vilosell. 

— Des del dia 9 de novembre es poden consultar al web els llibres sagramentals de les parròquies de 

Sant Pere apòstol de Vilabella i Sant Pere apòstol de Reus. 

— Des del dia 9 de desembre es poden consultar al web els llibres sagramentals de les parròquies de 

Valls: Sant Joan Baptista, la Mare de Déu del Carme i Sant Antoni Abad.  

— Des del dia 17 de desembre es poden consultar al web nous llibres sagramentals de la parròquia de 

l’Assumpció de les Borges del Camp.  

— Des del dia 24 de desembre es poden consultar al web nous llibres sagramentals de la parròquia de 

Santa Caterina de Vinyols i els Arcs.  

 

Biblioteca auxiliar i hemeroteca 

Enguany l’AHAT, va contractar a la Sra. Núria Montoya Vives per tal de posar al dia el catàleg de la 

biblioteca auxiliar de l’arxiu, la qual compta amb un important fons bibliogràfic compost per obres 

d’àmbit local, història de Catalunya, història de l’Església, Guerra Civil Espanyola, Arxivística i 

Literatura.  En total es van catalogar 1.769 exemplars.  

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, 31 de gener de 2015 

 


