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Del pergamí al núvol

Breu història de l’AHAT
El 9 de febrer de 1920 l’arquebisbe Francesc d’A . Vidal i Barraquer va
determinar la creació de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
(AHAT) amb la idea de conservar-hi tots els documents històrics i
manuals antics de l’arxiu de la província eclesiàstica de la Tarraconense, de la taula arquebisbal, de la secretaria de cambra, de la cúria
eclesiàstica i dels arxius parroquials de tota l’arxidiòcesi. Una triple
intenció movia la providència del prelat: evitar la pèrdua de documentació històrica, assegurar-ne la seva conservació i facilitar-ne la
seva consulta.
Per tal d’instal·lar el nou arxiu es va habilitar una sala a la planta
baixa del Palau Arquebisbal. Es tractava d’una cambra gran, que hi
havia entre la muralla i l’hort, a sota mateix de la capella, la mateixa
que avui ha esdevingut sala de reunions. Les obres de rehabilitació
van començar immediatament. Un cop acabades, la sala es va deixar
eixugar durant un any.
Aquell mateix dia va encomanar la tasca a Mn. Sanç Capdevila
i Felip fins llavors ecònom de Forès. Aquest de seguida es va posar
a treballar, i així, el 15 de febrer de 1921, van arribar a l’AHAT els
primers arxius parroquials. Es tractava dels fons documentals de les
parròquies de Belltall, Conesa, Passanant i Forès. El dia 16 del mateix
mes es va començar a destriar l’arxiu de secretaria de cambra, on es
va trobar part de l’arxiu dels religiosos trinitaris de Tarragona. El 22
d’agost van ser traslladats a l’AHAT una pila de papers trobats en una
cel·la del Seminari Pontifici de Tarragona. Es tractava de fragments
de visites pastorals, registres de negocis i manuals notarials. El 27 de
setembre, el cardenal Vidal i Barraquer va dipositar a l’AHAT l’arxiu
del castell d’Aramprunyà i de la família Foxà.
El 10 de desembre de 1921 el cardenal Vidal i Barraquer va ordenar que tota la documentació de l’arquebisbat de Tarragona anterior a 1750 fos dipositada a l’AHAT. A partir d’aleshores, Mn. Sanç
Capdevila va iniciar les seves excursions per les parròquies de l’arquebisbat tot recollint la documentació, que posteriorment els rectors enviaven a Tarragona. El 3 d’octubre de 1924 arribava a l’AHAT
l’última expedició de documents recollits per Mn. Sanç Capdevila. Amb els arxius parroquials de la Secuita i el Codony quedaven
pràcticament del tot recollits els fons parroquials de l’arquebisbat de
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Tarragona, tret d’unes poques però notables excepcions: Reus, Valls
i Montblanc.
Mn. Sanç Capdevila, malgrat la seva formació autodidacta, va tenir accés als darrers avenços de l’arxivística moderna. Hom sap que
havia llegit els autors francesos, italians i holandesos més afamats del
moment. La seva proposta d’ordenació i catalogació dels arxius parroquials així ho palesa. Decidit defensor del principi arxivístic de la
procedència va reorganitzar els fons documentals de la mensa arquebisbal, vicariat eclesiàstic, secretaria de cambra i govern, província
eclesiàstica, parròquies, religiosos i confraries. Així mateix, va tenir
cura de restablir o crear sèries i subsèries documentals.
La preocupació de la seva època per l’afirmació nacional el va
portar a recollir les notaries eclesiàstiques. Convençut defensor de la
tesi segons la qual Catalunya era una terra de pacte, es va preocupar
dels llibres i manuals notarials, dels llibres de testaments i de capítols
matrimonials, etc. La sèrie notarial—iniciada a moltes parròquies al
segle XIII i acabada el 1736—, esdevindria a moltes poblacions la documentació més antiga conservada. Sens dubte, una altra preocupació per a ell, no menys important, va ser la dels registres parroquials
promoguts pel concili de Trento, que tan curosament va recollir.
La precipitada mort de Mn. Sanç Capdevila l’any 1932, quan la
legislació republicana començava a despullar econòmicament l’Església, va suposar l’inici d’una llarga letargia per a l’AHAT. No va ser
fins l’any 1935 que el Dr. Jeroni Claveras Brunet, que havia estudiat
arqueologia clàssica i arxivística pontif ícia a Roma, va ser nomenat
nou arxiver diocesà. El 1936, amb l’esclat de la guerra civil, la situació
va empitjorar encara més.
Durant la guerra civil, malgrat que alguns dels arxius parroquials
van ser parcialment o totalment cremats o destruïts, l’AHAT es va
salvar en la seva pràctica totalitat. En els primers moments, quan van
ser saquejades les oficines de la Secretaria de Cambra i Govern, una
part de la documentació corrent es va perdre o es va barrejar. Tanmateix, l’acció decidida de les autoritats republicanes va permetre que
es preservés l’AHAT. La documentació es va salvar gràcies al fet que
es va tapiar la porta principal de la sala. Amb tot, s’hi podia accedir
per una entrada lateral.
Un cop acabada la guerra, el Palau Arquebisbal no va ser retornat
immediatament a l’Església de Tarragona, sinó que va restar en mans
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de l’exèrcit nacional. El 31 de desembre de l’any 1940 es va fer efectiu
el traspàs a mans del vicari general, Dr. Salvador Rial Lloberas.
La llarga ocupació militar (1939-1940) va impedir el restabliment
de les antigues sèries documentals. Encara es tardaria uns quants
anys a retrobar la documentació i a refer l’antiga organització. Mentrestant va ser creada una única sèrie de notaria de l’arquebisbat, sota
la cura del Vicariat Eclesiàstic, i la documentació de Secretaria de
Cambra i Govern va iniciar un llarg periple d’empobriment arxivístic
i desorganització.

Façana de l’AHAT

L’AHAT va continuar sota la direcció del Dr. Jeroni Claveras. Amb
el seu nomenament com a secretari de cambra i govern de l’Arquebisbat (1948-1953) la seva dedicació a l’arxiu va minvar necessàriament.
Aquesta és una de les èpoques més fosques de l’AHAT. Els investigadors anaven a Secretaria i un oficial els donava la clau de l’arxiu. Així
n’esdevenien senyors, sense cap mena de suport ni control per part
de la direcció. L’arxiu va romandre en el més absolut oblit.
L’any 1968 una invasió de tèrmits va aconsellar el trasllat de la
seu de l’AHAT a una altra ubicació. El cardenal Benjamín de Arriba
y Castro va demanar assessorament a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas per tal d’analitzar la situació en què es trobava
l’AHAT. L’informe tècnic es fixava en l’estat de les instal·lacions i dels
fons documentals que hi havia dipositats. Les conclusions finals no
van ser gaire favorables: es constatava la manca d’espai per a diposi11

tar nova documentació i l’absència d’un lloc adequat per habilitar-lo
com a sala de consulta per als investigadors.
Per fer front a les carències que remarcava l’informe tècnic es va
decidir construir un edifici de nova planta on allotjar l’arxiu. Llavors
va ser quan es va recuperar la idea inicial, del cardenal Vidal i Barraquer, de construir-lo en el terreny on hi havia la cotxera, situat entre
el Palau Arquebisbal i el Seminari Pontifici. Les obres van començar
la tardor de 1968 i van durar tres anys. La despesa de l’obra va ser assumida per l’Arquebisbat de Tarragona, que va aportar-hi 2.700.000
pessetes i que va rebre una ajuda d’1.500.000 pessetes de la Dirección
General de Archivos.
Malgrat que l’estructura del nou edifici va ser projectada per a
la instal·lació d’armaris compactes que havien de permetre una major conservació de la documentació, problemes pressupostaris no
ho van fer possible. Es van substituir els antics armaris de fusta per
unes prestatgeries metàl·liques niquelades. L’any 1971 la nova seu de
l’AHAT va ser beneïda per l’arquebisbe Josep Pont i Gol.
La reobertura de l’AHAT va significar també un nou impuls en la
política arxivística de concentració de fons. Seguint la línia iniciada
pel cardenal Vidal i Barraquer, l’1 de març de 1979 l’arquebisbe Pont i
Gol va manar a totes les parròquies de l’arquebisbat que dipositessin
a l’AHAT tota la documentació anterior a 1850.
L’any 1969 va ser nomenat director de l’AHAT Mn. Francesc Xavier Ricomà Vendrell, que havia cursat estudis a Roma sobre patrimoni
i arxivística. La primera tasca encarregada al nou arxiver va ser el
trasllat dels fons documentals de l’antiga seu al nou edifici de l’AHAT.
Aprofitant aquesta circumstància, va encapsar gran part de la documentació que fins aleshores s’havia servat en lligalls. Durant aquesta
època hom va variar el tractament arxivístic aplicat als fons parroquials. Les sèries i subsèries, que Mn. Sanç Capdevila pacientment
havia establert, van ser substituïdes per una numeració continuada.
L’any 1978 va ser nomenat director de l’AHAT, Mn. Salvador Ramon i Vinyes. El nou arxiver va esmerçar molts esforços perquè fos
continuada la concentració de la documentació dels arxius parroquials a l’AHAT. Una altra de les seves preocupacions va ser acabar
l’inventari dels fons parroquials iniciat per Mn. Sanç Capdevila, que
s’havia aturat a la lletra F.
L’any 1999 va ser nomenat director de l’AHAT Mn. Manuel M.
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Fuentes Gasó, el qual fins llavors havia estat estret col·laborador de
Mn. Salvador Ramon. Des del seu nomenament l’AHAT ha iniciat un
procés lent però constant de modernització. El primer objectiu va ser
la rehabilitació i arranjament de les instal·lacions (2003). Així, es va
dotar el personal d’espais adequats de treball, i els usuaris, d’una nova
sala de consulta.
Durant aquest període s’ha continuat amb la política de concentració d’arxius parroquials. Així mateix, també s’ha promogut i incentivat la incorporació a l’AHAT de fons personals, tant d’eclesiàstics com de laics. El desig de reestructuració de la institució ha portat
a encetar un procés de revisió i nou inventariat de tots els fons documentals.
En ple segle XXI, l’AHAT segueix essent fidel als objectius fundacionals, però aquests s’han adaptat als nous temps amb l’aplicació de
les noves tecnologies de la informació i el coneixement.
Només tirant la mirada enrere hom se n’adona de la gran transformació que ha patit l’AHAT en aquests darrers temps. Els esdeveniments s’han anat succeint molt ràpidament. El 2006, es va iniciar l’elaboració d’un programa propi de gestió documental, el 2007
s’inaugurà la primera web de l’AHAT (l’última ha vista la llum l’octubre del 2015), el 2008 es va començar el projecte de digitalització dels
fons documentals. El dia 10 de setembre de l’any 2009 es penjaren, al
web de l’AHAT, els primers documents digitalitzats, corresponents
als llibres sagramentals de les parròquies de Sant Joan Baptista i de
la Catedral de Tarragona, esdevenint així l’AHAT pioner dins dels
arxius eclesiàstics, tant catalans com espanyols, al posar a l’abast dels
seus investigadors, des del seu web, la documentació digitalitzada. A
dia d’avui, encara continua sent uns dels pocs arxius eclesiàstics de
l’estat espanyol que ofereix aquest servei.

L’equip humà
El procés de modernització de l’AHAT, d’aquesta darrers anys, és
fruit de l’equip de treball que Mn. Fuentes ha anat formant en aquests
últims temps. Fins l’estiu del 2016 i durant més de vint-i-sis anys,
la Teresa Salort i Volart, fou l’encarregada d’atendre, en un primer
moment, els investigadors que arribaven a l’arxiu i servir-los la documentació, era el rostre de l’arxiu. A principis del 2005 en Joan M.
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Quijada Bosch, s’incorporà com a tècnic-arxiver, per tal de fer-se
càrrec de la gestió diària de l’arxiu, la catalogació i la descripció dels
diversos fons documentals. L’estiu del 2006 el Jordi Altés Martí, enginyer informàtic, va començar la seva col·laboració, i amb ell s’inicià
el camí de la informatització de l’arxiu, amb l’elaboració, al llarg de
tres estius, d’un programa propi de gestió documental basat amb
la Normativa de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Finalment, el 2009 amb la incorporació de la Neus Sánchez Pié, com a
tècnica-arxivera responsable de l’Arxiu Capitular de Tarragona i de
l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, dipositats
ambdós a l’AHAT, es completava l’equip.

Equip de treball de l’AHAT. D’esquerra a dreta i dalt a baix: Jordi Altés Martí, Manuel
M. Fuentes i Gasó, Neus Sánchez Pié i Joan M. Quijada Bosch.

Per altra banda, durant aquests anys, l’arxiu s’ha nodrit també de
la feina silenciosa i constant que han dut a terme, d’una manera totalment desinteressada, els voluntaris. La Gna. Dolors Aguiló Rovira, la
Maria Pau Falcó Solano, el Lluís M. Moncunill Cirach, el Jordi Blanch
Vidal, el Jordi Cortat Salom, el Joan Queralt Vidal, el Joan Cañas
Folch, la Isabel Sanromà Lucia, la Montserrat Coll Calaf o l’Angela
Morrisey, són algunes de les persones que han dedicat una part del

seu temps a ajudar-nos. Finalment, i no per això menys importants,
agrair també el treball de tots aquells estudiants en pràctiques que en
aquests darrers anys han passat per l’arxiu, i que són molts.

El programa de gestió documental: gArxiu
Fins l’any 2005 l’AHAT comptava només amb dos ordinadors, reciclats d’altres departaments de l’Arquebisbat, els quals únicament
s’utilitzaven com a màquines d’escriure. L’arxiu no disposava de cap
programa informàtic de gestió documental. La catalogació i descripció de la documentació es realitzava amb unes fitxes de paper. Aquest
era el punt de partida des del qual es va portar a terme el procés d’informatització de l’arxiu.
La cosa va començar a canviar a principis del 2006 amb l’adquisició de cinc ordinadors, una impressora-fotocopiadora-fax i un escàner gràcies al conveni signat amb la Diputació de Tarragona i la
Fundació de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
Un cop aconseguit el material informàtic faltava el programa per
poder gestionar els fons documentals d’una manera més eficaç. Primer es van buscar programes que s’adaptessin a les necessitats que
tenia l’arxiu però la majoria d’arxius en aquell moment feien servir
programes de gestió de biblioteques per aquesta tasca. Després es
va intentar arribar a algun tipus d’acord amb el Serveis d’Arxius del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per utilitzar
el seu programari però finalment les gestions no van prosperar. Així
doncs, davant d’aquesta situació fou quan es va decidir dissenyar un
software propi per a l’AHAT. L’estiu del 2005 en Manel Sanromà Beltran i en Salvador Graner Feliu van començar, utilitzant el programa
de base de dades Microsoft Access, a treballar-hi. Però l’impuls definitiu al projecte arribaria l’estiu següent amb la incorporació del Jordi
Altés Martí, aleshores estudiant d’Enginyeria Informàtica Superior
de la Universitat Politècnica de Catalunya. El disseny del programa
de gestió documental, anomenat gArxiu, segueix les pautes marcades
per la NODAC però adaptat a les necessitats de l’AHAT. El gArxiu
és un programa en format web programat amb PHP amb una base
de dades relacional MySQL que funciona amb qualsevol navegador
web, prèvia instal·lació dels certificats de control d’accés pertinents.
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El programa gArxiu per catalogar

Durant tres estius seguits es van anar dissenyant els diferents mòduls que avui en dia integren el programa. Aquest, permet la gestió
diària de l’arxiu des de la classificació i catalogació de la documentació a partir d’un quadre de classificació fins a la descripció de cadascun dels documents.
El gArxiu permet fer un buidatge de la informació bàsica de diverses tipologies documentals com són testaments, capítols matrimonials, dispenses matrimonials o expedients matrimonials, la qual cosa
optimitza la seva cerca posterior. Altres funcionalitats incloses en el
programa són la gestió de tot allò referent als investigadors i també
de la documentació digitalitzada penjada al web.
L’agost de l’any 2007 va entrar en funcionament el gArxiu i el primer document que es va catalogar fou la Butlla Inter Primas Hispaniarum (1091). Des de llavors i fins ara s’han catalogat més trenta mil
documents amb el programa, xifra que va augmentat any rere any.

El projecte de digitalització dels fons documentals
El projecte de digitalització dels fons documentals, iniciat l’any 2008,
es fonamenta en els tres principis fundacionals de l’AHAT: evitar la
pèrdua de documentació històrica, obtenint, mitjançant la digitalització, una còpia digital del document, assegurar-ne la seva conservació, car un cop digitalitzats els documents es retiren de la consulta
directa dels investigadors, evitant així el seu deteriorament que l’ús
reiterat comporta, i finalment facilitant-ne la seva consulta a través
del web de l’AHAT.
Després de valorar la possibilitat d’adquirir un escàner per dur a
terme la digitalització, es descartà la idea per raons tècniques i pressupostaries. Finalment, s’optà per contractar una empresa especialitzada en la digitalització de documentació històrica. L’elegida fou
Dinser Servicios Informáticos S.L., la qual gairebé ininterrompudament, des de llavors, a tingut a les instal·lacions de l’AHAT un escàner i el personal tècnic encarregat de dur a terme la digitalització.
La digitalització de la documentació es realitza amb un escàner
aeri de gran resolució a color real de 24 bits per píxel a una resolució
màxima de 300 dpi. Es tracta d’un sistema de captura no agressiu que
preserva, en tot moment, la integritat f ísica del document.
Les imatges digitals resultants es guarden en format tiff sense
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compressió i de màxima qualitat, que esdevé la còpia màster de conservació, a partir de la qual es generen els formats jpg i pdf que són
els que s’utilitzen per posar a l’abast dels investigadors tota la documentació digitalitzada. Els fitxers resultants del procés de digitalització s’indexen a partir del número de referència inequívoc atorgat
a cadascun dels documents catalogats prèviament amb el gArxiu.
Per garantir la conservació de totes aquestes dades digitals,
l’AHAT compta amb dos sistemes d’emmagatzematge.
Per un banda, el que anomenem en línia: emmagatzematge en viu
o en calent en un repositori segur basat en software distribuït i lliure
anomenat CEPH, pensat en la escalabilitat i preservació dels fitxers.
Una de les seves funcions d’aquest software està basada en objectes,
el qual té un disseny sense cap punt de fallida, i on les dades tenen replicació sense errors fent-lo tolerant a apagades puntuals. En aquest
sistema les imatges són repartides en 3 parts sent 2 de la imatge, i
la tercera com a còpia de les altres dos. Aquest software és el mateix que s’utilitza per l’accelerador de partícules del CERN ubicat a
Suïssa, però en una escala més petita. Per entendre les magnituds
de l’escala, on allà s’utilitzen 1.000 servidors per tenir les dades assegurades, nosaltres a dia d’avui en tenim 20. El sistema d’emmagatzematge en línia ha sofert una actualització del que fèiem servir anteriorment. Abans, utilitzàvem un dispositiu anomenat Drobo de la
casa Data Robotics on s’hi introduïen diferents discs durs i sol ja feia
tota la feina d’aparentar-ne un. Aquest sistema va quedar desfasat
al temps que augmentar el nombre de documentació digitalitzada.
No era un sistema escalable. El 2011 amb la reforma de l’edifici del
Seminari es va aprofitar un espai per fer una sala dedicada a la informàtica, aquesta disposa d’aire condicionat i un deshumidificador les
24h per mantenir els servidors a la temperatura i la humitat òptimes
que l’electrònica necessita al llarg de l’any. Amb aquestes condicions
ambientals s’allarga la vida útil de tots els aparells electrònics. També
hi ha un sistema d’extinció d’incendi per gas ja que és el més inofensiu per la electrònica. Aquesta sala ha esdevingut molt important per
la concentració de tota la informàtica de l’arquebisbat i també per la
conservació de les imatges digitals de l’Arxiu, que forma la part més
important del total de dades que s’hi conserven.
Per altra banda, hi ha l’emmagatzematge fora de línia o en fred que consisteix en realitzar, anualment, còpies de seguretat en discs durs i en cintes
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digitals d’aquestes mateixes dades amb la finalitat de minimitzar al màxim
el risc de pèrdua d’aquesta informació produïda per qualsevol contingència. Els disc durs i les cintes digitals es conserven en una sala refrigerada
desconnectats del món digital, on regularment es comprova el seu estat. I
en un edifici diferent de les dades en línia.
Per altra banda, les imatges digitals de la web estan allotjades en
dos servidors. Primer s’envien al servidor propi de l’arquebisbat on es
generen les miniatures, que són les imatges que apareixen al marge
dret del visor. Un cop acabat aquest procés automàticament es sincronitza amb l’altre servidor. Les imatges es serveixen des del servidor extern però si per qualsevol contingència aquest fallés automàticament passarien a servir-se des de l’altre, amb un retard de 5 minuts
com a màxim entre la detecció de la fallida i el canvi. Quan torna a
estar operatiu el primer, torna a canviar-se automàticament.
La sèrie documental escollida per iniciar el projecte de digitalització fou la dels llibres sagramentals—baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliments pasquals—, per dos motius. El primer
perquè, durant aquestes darrers anys, el seu estat de conservació ha
experimentat una ràpida degradació, a conseqüència de la gran consulta a que han estat sotmesos els llibres per part dels investigadors.
I el segon motiu és pel valor històric de la documentació, ja que fins
l’any 1871 amb promulgació a Espanya de la Llei del Registre Civil,
els registres sagramentals són l’única font documental per poder elaborar estudis genealògics, onomàstics, antroponímics, toponímics o
demogràfics de diversa índole dels segles XVI, XVII, XVIII i bona
part del XIX.
Actualment l’AHAT compta amb 4.600 llibres sagramentals catalogats dels quals n’hi ha 4.270 que ja s’han digitalitzat. Es tracta
dels registres de 183 parròquies: Aguiló, l’Albà, Albarca, l’Albi, Albinyana, Albió, l’Albiol, Alcover, l’Aleixar, Alió, Alforja, Almoster,
Altafulla, Arbeca, Arbolí, Ardenya, l’Argentera, l’Argilaga, Banyeres
del Penedès, Barberà de la Conca, Belianes, Bellavista, Bellmunt del
Priorat, Belltall, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Biure de Gaià, Blancafort, Bonastre, les Borges del Camp, Botarell, Bràfim, Cabra del
Camp, Calafell, Cambrils- parròquia de Santa Maria-, la Canonja,
Capafonts, Castellvell del Camp, el Catllar, Cervià de les Garrigues,
Clarà, Ciutadilla, Conesa, Constantí, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Esblada, l’Espluga Calba, l’Espluga de Francolí, Falset, Fa19

rena, la Febró, Figuerola del Camp, Figuerola de Santes Creus, Forès,
Fulleda, els Garidells, la Glorieta, Gratallops, la Guàrdia dels Prats,
els Guialmons, Guimerà, les Irles, Lilla, Llorac, Llorenç del Penedès,
Llorenç de Rocafort, Maldà, Marmellar, la Masó, Maspujols, Masricart, el Milà, Montagut, Montargull, Montblanc—parròquies de
Santa Maria la Major i Sant Miquel arcàngel—, Montbrió de la Marca, Montbrió del Camp, Montferri, el Montmell, Mont-ral, el Morell,
la Morera de Montsant, la Mussara, Nalec, la Nou de Gaia, Nulles,
Ollers, els Omellons, els Omells de na Gaia, els Pallaresos, Passanant, Perafort, Picamoixons, les Piles, Pira, el Pla de Santa Maria, la
Pobla de Cérvoles, la Pobla de Montornès, les Pobles, Poboleda, el
Pont d’Armentera, Pontils, Pradell de la Teixeta, Prades, Prenafeta,
Puigdelf í, Puigpelat, Querol, Rauric, Renau, Reus —alguns llibres de
la parròquia de Sant Pere apòstol—, la Riba, Riudecanyes, Riudecols,
Riudoms, Rocafort de Queralt, Rocafort de Vallbona, Rocallaura, Rocamora, Roda de Berà, Rodonyà, Rojals, el Rourell, Sant Jaume dels
Domenys, Santa Coloma de Queralt, Santa Oliva, Santa Perpetuà de
Gaià, Sarral, Santes Creus, Sant Martí de Maldà, Scala Dei, la Secuita, Selma-Pla de Manlleu, la Selva del Camp, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona —parròquies de Sant Joan Baptista, de Santa
Maria de la catedral, de la Santíssima Trinitat i Sant Pere apòstol del
Serrallo—, Tarrés, Torredembarra, Torroja del Priorat, Ulldemolins,
Vallbona de les Monges, Vallclara, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls —les parròquies de Sant Joan Baptista, Sant Antoni Abat i la Mare de Déu del Carme—, Vallverd de Queralt, el Vendrell, Vespella de Gaià, Vilabella, Vilafortuny, Vilallonga
del Camp, Vilanova de Prades, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana,
Vila-rodona, Vila-seca, Vilaverd, la Vilella Alta, el Vilet, el Vilosell,
Vimbodí, Vinyols i els Arcs i Vistabella. L’AHAT s’ha marcat com a
objectiu poder assolir, abans de l’any 2020, la digitalització de tots els
llibres sagramentals anteriors a 1936.
Tanmateix, algunes d’aquestes parròquies també compten amb
d’altra documentació digitalitzada com són de la sèrie notarial
(manuals notarials, capítols matrimonials, testaments, etc.), de la sèrie administració econòmica (llibres d’obra i fabrica, del culte i clero,
de celebracions, etc.), o de la sèrie senyorial (llibres de la cort del batlle, dels jurats, etc.), entre d’altra documentació parroquial.
A banda, també s’ha digitalitzat documentació no parroquial com
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són el fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense on hi trobem
concilis provincials i sínodes diocesans des del segle XIV al XVIII,
el fons del monestir dominic de Sant Magí de la Brufaganya (segles
XVI-XIX), la sèrie de visites pastorals des de 1413 a 1934, i la documentació de tres confraries de Tarragona —la Reial Germandat de
Jesús Natzarè, la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang
de Nostre Senyor Jesucrist i la congregació de Senyores de la Mare de
Déu de la Soledat—.

Digitalitzant la documentació amb l’escànner aeri

Per altra banda, l’AHAT també custodia i gestiona l’Arxiu Capitular de Tarragona (ACT) i l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla (AHSPT). Des de l’any 2011 s’ha digitalitzat totes les actes capitulars des del segle XV-XX, els llibres d’obra dels segles XIVXV i la carteria del segle XIII al XVII. L’any 2016 es va presentar la
digitalització del fons musical de la catedral compost per 1.451 partitures manuscrites —1.150 d’obres d’autor i 301 obres anònimes—
entre el primer terç del segle XVII i la primera meitat del segle XX.
Tota aquesta documentació es pot consultar a la web www.acct.cat.
Respecte a l’AHSPT una gran part del fons està digitalitzat i es pot
consultar a www.ahspt.cat, però encara resta per fer la documentació
referent al cementiri que es digitalitzarà al llarg de l’any 2017.
L’AHAT gestiona la conservació de les imatges digitals resultants
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de la digitalització de la documentació dels tres arxius. Fins l’any
2016 s’han digitalitzat 7.650 documents corresponents a l’AHAT
que representen 1.390.560 imatges digitals i ocupen 36,24 TB. Per
la seva banda, l’ACT compta amb 1.562 documents digitalitzats que
són 196.121 imatges amb un volum de 2,85 TB. I per últim, l’AHSPT
té 1.751 documents amb un volum total de 77.355 que representen
2,22 TB. Així doncs, la suma dels tres arxius dona un total de 10.963
documents digitalitzats amb un volum de 1.664.036 imatges que en
espai virtual representen 41,31 TB.
El projecte de digitalització ha estat una realitat gràcies al finançament aportat per institucions com la Diputació de Tarragona, la
Diputació de Lleida, la Diputació de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona, l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Autoritat Portuària de Tarragona, o a través dels convenis
signats amb els ajuntaments d’Alcover, l’Aleixar, Alforja, el Catllar,
Cambrils, Constantí, l’Espluga de Francolí, Fulleda, Llorac, el Morell,
Perafort i Puigdelf í, la Pobla de Mafumet, la Selva del Camp, Tarrés, Torredembarra, Vallbona de les Monges, el Vendrell, Vilallonga
del Camp i Vila-seca, així com la col·laboració amb entitats com el
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà —a través del programa Tu
Ajudes de l’extingida Caixa Tarragona—, el Centre d’Estudis Locals
del Vilosell —amb l’organització de les jornades Genealogia i Arxius
per tal d’impulsar una campanya de patrocini al poble—, el Museu de
la Vida Rural, i les confraries de Tarragona de la Reial Germandat de
Jesús Natzarè i de la congregació de Senyores de la Mare de Déu de la
Soledat. També han participat amb el projecte les empreses Bacardi
España S.A., Dinser Servicios Informáticos S.L., l’Empresa Municipal
d’Aigües de Tarragona, la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, i Repsol. Per altra banda, destacar la col·laboració en el projecte
de digitalització de les parròquies de Sant Joan Baptista de Valls i de
la Nativitat de la Mare de Déu de Vilaplana per tal de digitalitzar els
seus fons.
Des del juny del 2013 l’AHAT ofereix als seus investigadors, simpatitzants i amics la possibilitat d’esdevenir patrocinadors del projecte de digitalització, participant d’una manera activa en el seu finançament. El balanç després de quatre anys no pot ser més positiu.
A dia d’avui 257 persones han col·laborat econòmicament amb el
projecte de micromecentatge, fent possible la digitalització de 676
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documents corresponents, en la seva gran majoria, a 54 fons parroquials. Principalment s’han digitalitzat llibres sagramentals, però
també llibres de confraries, testaments, manuals notarials, capítols
matrimonials, entre d’altra documentació. Fins i tot, s’ha pogut digitalitzar la totalitat del fons antic de la parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià gràcies al patrocini d’una sola persona. Per
altra banda, també s’ha patrocinat la digitalització de documentació
d’altres sèries com són dispenses matrimonials, expedients de presumptes morts, expedients de reparació de temples o processos del
tribunal eclesiàstic de Tarragona.
Una altra actuació en aquesta línia va ser el projecte de digitalització dels llibres sagramentals de les tres parròquies de Valls a través
de la plataforma web de crowdfunding Verkami que es va presentar
el 7 de març del 2014, a la sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs.
L’objectiu era aconseguir en quaranta dies els 12.000 € necessaris per
digitalitzar 82 llibres sagramentals, des del segle XVII fins a principis
del XX, de les parròquies de Sant Joan Baptista, Sant Antoni Abat i
la Mare de Déu del Carme de Valls. La col·laboració de 171 mecenes
va fer que uns dies abans de finalitzar el termini s’assolís la quantitat
necessària per fer realitat el projecte.
Aprofitem aquestes ratlles per agrair públicament de totes aquelles persones que en la mesura de les seves possibilitats han col·laborat, en aquests darrers anys, amb el projecte de digitalització dels
fons documentals de l’AHAT. El seu compromís amb la nostra història i, especialment amb el nostre patrimoni documental, permet que
siguem tirant endavant el projecte.
Finalment, apuntar que els costos de la conservació dels 41,31 TB
de dades digitals van a càrrec del pressupost general de l’arquebisbat, ja que els recursos aportats, tant per les institucions públiques o
privades, empreses i particulars són específicament per a sufragar la
despesa de la digitalització de la documentació.

La democratització de la cultura
La idea inicial el 2008 era que, un cop digitalitzada la documentació,
es donaria una còpia a la institució o ajuntament que hagués finançat
el projecte i l’accés seria o bé des dels ordinadors de la sala de consulta de l’AHAT, a la parròquia d’on fos originaria la documentació,
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o bé a la seu del organisme col·laborador. Després d’una profunda
reflexió i amb el vistiplau de l’arquebisbe, el Dr. Jaume Pujol i Balcells,
que va recolzar des del primer moment el projecte de digitalització,
es va decidir que les imatges digitals dels documents es penjarien a la
web de l’AHAT. Es va arribar a la conclusió que el camí a seguir era
aquest, ja que el més probable era que alguna de les còpies existents
acabaria penjada a internet sense cap tipus de control. Així doncs, és
a l’AHAT a qui li pertany penjar a internet, a través de la seva web, la
documentació digitalitzada dels seus fons i regular l’accés segons la
legislació vigent.
El 2 de febrer del 2007 es presentava públicament la primera pàgina web de l’AHAT. Era una web senzilla on s’oferia als investigadors
la informació bàsica de l’arxiu; l’historia de la institució, les condicions d’accés i consulta de la documentació, els fons documentals de
l’arxiu, alguns catàlegs com el dels llibres sagramentals, dels manuals
notarials o de les visites pastorals, i també un formulari per posar-se
en contacte amb l’arxiu.

La web de l’AHAT

Dos anys més tard es va renovar el disseny de la web, i es van introduir noves seccions; Activitats, on s’hi trobava l’historial de cursos,
conferències i jornades organitzades per l’AHAT amb els materials
gràfics de difusió, i en el cas del Congrés Església i Guerra Civil, els
àudios de totes les conferències, la secció Recull de premsa i mitjans,
en la qual hi havia la recopilació dels reportatges, entrevistes i articles
referents a l’AHAT que havien aparegut als mitjans de comunicació,
i Institucions patrocinadores on constaven totes aquelles institucions
públiques i privades que col·laboraven amb l’AHAT a conservar i difondre el seu patrimoni documental. Però la novetat més important
que presentava la web era l’Arxiu en Línia des d’on els investigadors
podien accedir, previ registre gratuït, a les imatges de la documentació digitalitzada.
Posteriorment, a finals del 2009 es va oferir als investigadors la
possibilitat de col·laborar activament amb l’arxiu, indexant els llibres
de baptismes, matrimonis i òbits digitalitzats. A través d’una senzilla interf ície una persona còmodament des del seu ordinador o des
de qualsevol dispositiu mòbil pot introduir les dades dels formularis
específics que hi ha per cadascuna de les tres tipologies de partides.
La idea final del projecte es poder tenir indexades totes les imatges
digitals dels llibres sagramentals. L’accés a aquesta informació és a
través d’un cercador que permet accedir directament a la imatge on
hi ha la persona que es busca. L’acollida de la idea entre els nostres
investigadors ha estat molt positiva i actualment la web ja compta
amb més de 450.000 registres indexats.
Amb la finalitat d’oferir un millor servei als investigadors de la
web el 9 de setembre del 2011 es va presentar el disseny del nou visor
per visualitzar els documents digitalitzats del web, més àgil i amb un
accés més ràpid als documents. Aquest nou visor incloïa un apartat
de favorits amb la icona d’una estrella que permet a l’usuari guardar
i etiquetar les imatges que siguin del seu interès per, posteriorment,
poder-les identificar i poder-hi accedir des de l’apartat Favorits del
menú.
El 23 d’octubre del 2015 veia la llum l’actual pàgina web de l’AHAT
que ha eliminat la necessitat d’haver de registrar-se per accedir a les
imatges digitals. Tanmateix, ser usuari registrat de l’arxiu en línia segueix sent necessari per poder sol·licitar les còpies en paper o pdf
dels documents digitalitzats, i també permet posar-se en contacte
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amb altres usuaris registrats a través d’un servei de missatgeria interna de la pròpia web.
Una altra de les novetats és el nou visor per veure la documentació digitalitzada. Aquest incorpora la funcionalitat de sol·licitar la
reproducció de les imatges en format pdf, en lloc de paper tal com es
feia fins ara. Així doncs, a partir d’ara es poden descarregar les imatges que sol·licitin en format digital sense necessitat de venir a l’arxiu
a recollir-les ni haver de rebre-les per correu postal. Aquest servei
es pot abonar a través de transferència, targeta de crèdit o Paypal.
Per la qual cosa, si es sol·licita la reproducció d’imatges en format
pdf i s’abona a través de targeta de crèdit o Paypal es pot disposar
de la documentació sol·licitada en el mateix moment. Aquest servei
de reprografia permet percebre al final d’any uns ingressos que són
emprats per digitalitzar altra documentació.
Totes aquestes novetats i millores que s’han anat introduint a la
web de l’AHAT també s’han aplicat a les webs de l’Arxiu Capitular de
Tarragona i l’Arxiu de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, els quals
també disposen d’una web pròpia on es pot consultar la documentació que fins al moment s’ha digitalitzat.
Des del 10 de setembre de 2009, que es van penjar els primers
documents al web de l’AHAT, i fins a finals del mes d’abril del 2017
la pàgina ha rebut un total 650.021 visites procedents de 128 països,
amb una mitjana diària el present any de 445 visites, i s’han visualitzant un total de 27.104.054 imatges de documents digitalitzats.
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Documentació digitalitzada
gràcies a les donacions de particulars

Albi, l’. Parròquia de Santa Maria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Llibre de baptismes i confirmacions (1564-1638). Patrocini del
Sr. Salvador Escuté Gómez
Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1647-1729). Patrocini
del Sr. Salvador Escuté Gómez
Llibre de compliment pasqual (1473-1805). Patrocini anònim
Testaments (1646-1647). Patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
Testaments (1647-1653). Patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
Testaments (1655-1703). Patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
Testaments (1706-1775). Patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
Testaments (1831-1858). Patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
Testaments (1859-1899). Patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
Testaments (1899-1907). Patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez

Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
11.
12.

Capítols matrimonials (1536-1740). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez
Capítols matrimonials (1539-1740). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez

Aleixar, l’. Parròquia de Sant Martí bisbe
13.

Manual de testaments (1751-779). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez

Alforja. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
14.
15.
16.

Llibre de baptismes (1568-1579). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
Llibre de baptismes i confirmacions (1595-1680). Patrocini del
Sr. Salvador Escuté Gómez
Llibre de matrimonis (1595-1675 i 1688-1745). Patrocini del Sr.
Salvador Escuté Gómez
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Arbeca. Parròquia de Sant Jaume apòstol
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Llibre de baptismes (1863-1867). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1700-1771). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1771-1805). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1806-1832). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1833-1835). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1851-1858). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1859-1866). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1867-1882). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1883-1895). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1896-1913). Patrocini anònim

Bellvei. Parròquia de Santa Maria
27.
28.
29.
30.
31.

Testaments (1848-1907). Patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
Llibre de l’obra de l’església (1737-1869). Patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
Llibre de funerals (1889-1935). Patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
Testaments (1791-1849). Patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
Llibre de confirmacions i del bací de les animes (1809-1935).
Patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell

Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena
32.

Capítols matrimonials (1708-1736). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez

Bonastre. Parròquia de Santa Magdalena
33.
34.

Testaments (1508-1669). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer
Testaments (1670-1687). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer
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35.
36.
37.

Testaments (1724-1806). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer
Testaments (1746-1782). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer
Testaments (1747-1760). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
38.

Llibre de baptismes, confirmacions i matrimonis (1564-1662).
Patrocini anònim

Borges del Camp, les. Parròquia de l’Assumpció
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Llibre de baptismes, matrimonis i d’òbits (1551-1695). Patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
Llibre de baptismes (1786-1816). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
Llibre de matrimonis (1551-1599). Patrocini del Sr. José Ramón Buera Boyer
Llibre de matrimonis (1609-1655). Patrocini del Sr. José Ramón Buera Boyer
Llibre de matrimonis (1817-1866). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez
Testaments (1651-1753). Patrocini de la Sra. Margarida Borràs
Martorell
Testaments (1751-1811). Patrocini de la Sra. Margarida Borràs
Martorell
Testaments (1815-1820). Patrocini de la Sra. Margarida Borràs
Martorell
Actes notarials (1684-1741). Patrocini de la Sra. Margarida
Borràs Martorell
Capítols matrimonials (1713-1742). Patrocini de la Sra. Margarida Borràs Martorell
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Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir, de Botarell
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Manual notarial (1415-1429). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1493). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1508-1512). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1421-1475). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1496-1523). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1563-1577). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1565-1581). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1571-1573). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1573-1577). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1582-1611). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1577-1603). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1611-1624). Patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
Manual notarial (1604-1621). Patrocini del Sr. Carles Maristany
“Inventario de la parroquia de San Lorenzo de Botarell” (1924).
Patrocini anònim

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria
63.
64.
65.
66.
67.

Llibre de baptismes (1704-1797). Patrocini anònim
Llibre de baptismes, confirmacions i compliments pasquals
(1762-1861). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1790-1841). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1705-1806). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1705-1785). Patrocini anònim
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Canonja, la. Parròquia de Sant Sebastià, màrtir
68.

Testaments (1710-1739). Patrocini de la Sra. Rosa M. Llop Tous

Capafonts. Parròquia de l’Assumpció
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Llibre de matrimonis (1629-1648). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez
Capítols matrimonials (1486-1698). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez
Capítols matrimonials (1673-1689). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez
Capítols matrimonials (1700-1740). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez
Manual de testaments (1516-1709). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez
Manual de capítols matrimonials i testaments (1568-1596). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez

Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (17991833). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1852-1864). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1865-1882). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1883-1908). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1908-1936). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1867-1913). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1914-1935). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1852-1866). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1866-1900). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1901-1936). Patrocini anònim
Liber de statu animarum (1911). Patrocini anònim
Testaments (1701-1778). Patrocini anònim
Testaments (1844-1884). Patrocini anònim
Testaments (1885-1907). Patrocini anònim
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Conesa. Parròquia de Santa Maria
89.
90.

Llibre de baptismes i confirmacions (1901-2013). Patrocini de
la Sra. Mercè Bonet Roca
Llibre de matrimonis (1859-2005). Patrocini de la Sra. Mercè
Bonet Roca

Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Llibre de baptismes (1503-1558). Patrocini de la Sra. M. Elena
Morató Pàmies
Llibre de baptismes (1888-1899). Patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
Llibre de matrimonis (1693-1771). Patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
Llibre de matrimonis (1771-1818). Patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
Llibre de matrimonis (1819-1858). Patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
Llibre de matrimonis (1858-1866). Patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
Llibre de matrimonis (1867-1900). Patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
Llibre d’òbits (1883-1897). Patrocini del Sr. Xavier Guillamon
Escriche
Manual notarial (1730-1751). Patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies

Espluga de Francolí, l’. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
100. Llibre de testaments (1801-1907). Patrocini anònim
101. Llibre de testaments( 1824-1856). Patrocini anònim
102. Llibre de testaments (1859-1866). Patrocini anònim

Espluga Calba, l’. Parròquia de la Immaculada Concepció

103. Llibre de matrimonis i compliment pasqual (1574-1636). Patrocini anònim
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104. Llibre de matrimonis (1650-1699). Patrocini de la Sra. Cristina
Montseny Figueruelo

Falset. Parròquia de Santa Maria
105. Llibre de baptismes (1871-1882). Patrocini del Sr. A.P. Gombau

Fontscaldes. Parròquia de Sant Simó, apóstol
106. Testaments (1753-1906). Patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

Fulleda. Parròquia de Santa Maria
107. Llibre de la confraria de Sant Isidre (1770-1885). Patrocini del
Sr. Santi Arbós Gabarró
108. Llibre de la confraria del Santíssim Nom de Jesús (1605-1715).
Patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
109. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1626-1646). Patrocini del
Sr. Santi Arbós Gabarró
110. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1734-1924). Patrocini del
Sr. Santi Arbós Gabarró
111. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1871-1877). Patrocini del
Sr. Santi Arbós Gabarró
112. Llibre de la confraria de la Santa Creu (1796-1924). Patrocini
del Sr. Santi Arbós Gabarró
113. Llibre de la confraria de la Santa Creu (1870-1883). Patrocini
del Sr. Santi Arbós Gabarró
114. Llibre de la confraria de la Doctrina Cristiana (1911-1916). Patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
115. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1683-1745).
Patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
116. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1881). Patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
117. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1884). Patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
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Maldà. Parròquia de Santa Maria
118. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits, compliments pasquals (1632-1702). Patrocini del Sr. Miquel Bori
Carbonell
119. Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1700-1740). Patrocini
del Sr. Marc Barella Hernández
120. Llibre de baptismes (1773-1824). Patrocini del Sr. Marc Barella
Hernández
121. Llibre de baptismes (1851-1866) .Patrocini del Sr. Marc Barella
Hernández
122. Llibre de baptismes (1866-1884). Patrocini del Sr. Marc Barella
Hernández

Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere apòstol
123. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (15641614). Patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
124. Llibre de de comptes de l’ermita de Sant Antoni (1747-1893).
Patrocini anònim

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
125. Llibre de causes pies (1578-1733). Patrocini del Sr. Jordi Plana
Tomàs

Mont-ral. Parròquia de Sant Pere ad Vincula
126. Llibre de baptismes (1607-1619). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
127. Llibre de baptismes (1619-1642). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
128. Llibre de baptismes (1643-1667). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
129. Llibre de baptismes (1671-1697). Patrocini del Sr. S. Escuté.
130. Llibre de confirmacions (1607-1611). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez
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131. Llibre de matrimonis (1606-1696). Patrocini del Sr. Salvador
Escuté Gómez
132. Llibre d’òbits (1606-1674). Patrocini del Sr. Salvador Escuté
Gómez

Mont-roig del Camp. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
133. Manual notarial (1705). Patrocini del Sr. David Torrell Andrés
134. Testaments (1542-1785). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer
135. Testaments (1577-1786). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer
136. Testaments (1570-1697). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer
137. Testaments (1578-1581). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer
138. Testaments (1580-1583). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer
139. Testaments (1628-1652). Patrocini del Sr. José Ramon Buera
Boyer

Nalec. Parròquia de Sant Jaume apòstol
140. Manual notarial (1650-1656). Patrocini del Sr. Miquel Bori
Carbonell

Nou de Gaià, la. Parròquia de Santa Maria Magdalena
141. Testaments (1772-1877). Patrocini del Sr. Lluís Virgili Virgili
142. Testaments (1878-1904). Patrocini del Sr. Lluís Virgili Virgili

Omellons, els. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
143. Testaments (1760-1792). Patrocini de la Sra. Cristina Montseny Figueruelo
144. Testaments (1793-1806). Patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
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Pobla de Montornès, la. Parròquia de Santa Maria
145. Llibre de baptismes (1803-1839). Patrocini de la família Alarcia-Mañé
146. Llibre de baptismes (1852-1866). Patrocini de la família Alarcia-Mañé
147. Llibre de matrimonis (1717-1804). Patrocini de la família Alarcia-Mañé
148. Llibre de matrimonis (1805-1851). Patrocini anònim
149. Llibre de matrimonis (1852-1866). Patrocini de la família Alarcia-Mañé

Prades. Parròquia de la Santa Maria la Major
150. Testaments (1872-1907). Patrocini anònim

Rauric. Parròquia de la Santa Fe
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Compliment pasqual (1888). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1889). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1890). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1891). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1892). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1893). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1894). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1895). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1896). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1897). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1898). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1899). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1900). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1901). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1902). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1903). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1904). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1905). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1906). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
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170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Compliment pasqual (1907). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Compliment pasqual (1908). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1620). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1622). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1629). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1636). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1641). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1642). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1643). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1660). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1661). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1670). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1674) Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1676). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1677). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1683). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
Visita pastoral (1775). Patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla

Reus. Parròquia de Sant Pere apòstol
187. Llibre de baptismes (1788-1792). Patrocini anònim

188. Llibre de baptismes (1812-1815). Patrocini de la Sra. Valentina
Baldrich Barceló de Petit-Laurent
189. Llibre de baptismes (1840-1843). Patrocini anònim
190. Llibre de baptismes (1907-1914). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
191. Llibre de baptismes (1915-1921). Patrocini anònim
192. Llibre de matrimonis (1701-1727). Patrocini anònim
193. Llibre de matrimonis (1762-1778). Patrocini anònim
194. Llibre de matrimonis (1779-1791). Patrocini del Sr. Albert Gil
Fontanet
195. Llibre de Matrimonis (1805-1820). Patrocini anònim
196. Llibre de baptismes de matrimonis civils (1869-1897). Patrocini anònim
197. Llibre de matrimonis (1871-1875). Patrocini anònim
198. Llibre de matrimonis (1875-1880). Patrocini anònim
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199. Llibre de matrimonis (1880-1885). Patrocini del Sr. Francesc
Bertran París
200. Llibre de matrimonis (1886-1890). Patrocini del Sr. Francesc
Bertran París
201. Llibre de matrimonis (1910-1914). Patrocini del Sr. S. Escuté
202. Llibre índex de matrimonis (1880-1929). Patrocini anònim
203. Llibre I d’òbits (1620-1639). Patrocini del Sr. Jordi Sotorra
Montblanch
204. Llibre d’índex d’òbits (1834-1845). Patrocini anònim
205. Llibre d’índex d’òbits (1885-1923). Patrocini anònim

Riera de Gaia, la. Parròquia de Santa Margarida
206. Llibre de baptismes i òbits (1808-1819). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
207. Llibre de baptismes (1819-1850). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
208. Llibre de baptismes (1851-1851). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
209. Llibre de baptismes (1852-1863). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
210. Llibre de baptismes (1864-1872). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
211. Llibre de baptismes (1873-1890). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
212. Llibre de baptismes (1891-1915). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
213. Llibre de baptismes (1915-1952). Patrocini Sr. Joan Francesc
Rull Cartañà
214. Llibre de confirmacions (1814-1846). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
215. Llibre de confirmacions (1859-1991). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
216. Llibre de matrimonis (1809-1819). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
217. Llibre de matrimonis (1819-1851). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
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218. Llibre de matrimonis (1864-1902). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
219. Llibre de matrimonis (1902-1963). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
220. Llibre d’òbits i confirmacions (1819-1851). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartañà
221. Llibre d’òbits (1864-1882). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull
Cartañà
222. Llibre d’òbits (1882-1901). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull
Cartañà
223. Llibre d’òbits (1901-1929). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull
Cartañà
224. Llibre d’òbits (1929-1979). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull
225. Llibre esborrany de matrimonis i òbits (1809-1813). Patrocini
del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
226. Llibre de compliment pasqual (1866-1953). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartañà
227. Llibre de compliment pasqual (1944-1946). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartañà
228. Llibre de parentius (1704-1809). Patrocini del Sr. Joan Francesc
Rull Cartañà
229. Manual de capítols matrimonials i testaments (1670-1694). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
230. Testaments (1809-1877). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull
Cartañà
231. Testaments (1878-1982). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull
Cartañà
232. Llibre de visites pastorals (1950-1979). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
233. Racional de la parròquia [S. XIX]. Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
234. Llibre de comptes (1852-1901). Patrocini del Sr. Joan Francesc
Rull Cartañà
235. Llibre de comptes parroquials (1960-1970). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartañà
236. Llibre de comptes parroquials (1971-1984). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartañà
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237. Llibre de comptes parroquials (1985-1989). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartañà
238. Llibre de comptes parroquials (1939-1955). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartañà
239. Llibre de comptes parroquials (1956-1972). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartañà
240. Llibre d’actes i de l’administració econòmica de la junta de confraries (1975-1991). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
241. Estat de comptes de la parròquia (1939). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
242. Estat de comptes de la parròquia (1940). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
243. Estat de comptes de la parròquia (1941). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
244. Estat de comptes de la parròquia (1942). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
245. Estat de comptes de la parròquia (1943). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
246. Estat de comptes de la parròquia (1944). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
247. Estat de comptes de la parròquia (1945). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
248. Estat de comptes de la parròquia (1946). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
249. Estat de comptes de la parròquia (1947). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
250. Estat de comptes de la parròquia (1948). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
251. Estat de comptes de la parròquia (1949). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
252. Estat de comptes de la parròquia (1950). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
253. Estat de comptes de la parròquia (1951). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
254. Estat de comptes de la parròquia (1952). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
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255. Estat de comptes de la parròquia (1953). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
256. Estat de comptes de la parròquia (1954). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
257. Estat de comptes de la parròquia (1955). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
258. Estat de comptes de la parròquia (1956). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
259. Estat de comptes de la parròquia (1957). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
260. Estat de comptes de la parròquia (1958). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
261. Estat de comptes de la parròquia (1959). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
262. Estat de comptes de la parròquia (1960). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
263. Estat de comptes de la parròquia (1961). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
264. Estat de comptes de la parròquia (1962). Patrocini S del r. Joan
Francesc Rull Cartañà
265. Estat de comptes de la parròquia (1964). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
266. Estat de comptes de la parròquia (1965). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
267. Estat de comptes de la parròquia (1966). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
268. Estat de comptes de la parròquia (1967). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
269. Estat de comptes de la parròquia (1968). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
270. Estat de comptes de la parròquia (1969). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
271. Estat de comptes de la parròquia (1970). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
272. Estat de comptes de la parròquia (1971). Patrocini del Sr. Joan
Francesc Rull Cartañà
273. Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús
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274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

(1940-1953). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
Llibreta de l’administració de les fundacions de la parròquia
(1948-1972). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
Llibreta de la confraria del Sant Rosari (S. XX). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartañà
Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana. Socis protectors (S. XX). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana (S. XX). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
Llibreta dels comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús
(1948-1966). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
Llibreta de comptes del catecisme (1942-1956). Patrocini del
Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
Llibreta de comptes de la confraria del Puríssim Cos de Maria
(1953-1975). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús
(1967-1975). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
Llibreta de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1939-1953).
Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
Dietari del culte (1956-1961). Patrocini del Sr. Joan Francesc
Rull Cartañà
Dietari del culte (1961-1964). Patrocini del Sr. Joan Francesc
Rull Cartañà
Dietari del culte (1965-1967). Patrocini del Sr. Joan Francesc
Rull Cartañà
Dietari del culte (1968-1975). Patrocini del Sr. Joan Francesc
Rull Cartañà
Dietari del culte (1976-1985). Patrocini del Sr. Joan Francesc
Rull Cartañà
Dietari del culte (1986-1991). Patrocini del Sr. Joan Francesc
Rull Cartañà

Riudecanyes. Parròquia de Sant Mateu, apòstol
289. Llibre de baptismes i confirmacions (1561-1601). Patrocini de
la Sra. Cristina Montseny Figueruelo
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Riudoms. Parròquia de Sant Jaume apòstol
290. Manual notarial (1615-1616). Patrocini del Sr. Eduard Torrell
Massó
291. Manual notarial (1668-1702). Patrocini d’Eduard Torrell Massó
292. Capítols matrimonials (1560-1564). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
293. Capítols matrimonials (1565-1569). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
294. Capítols matrimonials (1570-1574). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
295. Capítols matrimonials (1575-1579). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
296. Capítols matrimonials (1580-1584). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
297. Capítols matrimonials (1585-1589). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
298. Capítols matrimonials (1590-1594). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
299. Capítols matrimonials (1595-1599). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
300. Capítols matrimonials (1600-1609). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
301. Capítols matrimonials (1610-1619). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
302. Capítols matrimonials (1620-1629). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
303. Capítols matrimonials (1630-1649). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
304. Capítols matrimonials (1651-1669). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
305. Capítols matrimonials (1670-1689). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
306. Capítols matrimonials (1690-1699). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
307. Capítols matrimonials (1700-1709). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
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308. Capítols matrimonials (1710-1715). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
309. Capítols matrimonials (1716-1719). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
310. Capítols matrimonials (1720-1724). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
311. Capítols matrimonials (1725-1729). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
312. Capítols matrimonials (1730-1737). Patrocini del Sr. Eduard
Torrell Massó
313. Testaments (1500-1630). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
314. Testaments (1557-1578). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
315. Testaments (1589-1612). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
316. Testaments (1589-1606). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
317. Testaments (1547-1578). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
318. Testaments (1600-1609). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
319. Testaments (1610-1619). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
320. Testaments (1620-1629). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
321. Testaments (1630-1638). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
322. Testaments (1640-1648). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
323. Testaments (1650-1659). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
324. Testaments (1660-1669). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
325. Testaments (1671-1679). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
326. Testaments (1680-1689). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
327. Testaments (1690-1699). Patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
328. Testaments (1700-1709). Patrocini anònim
329. Testaments (1710-1719). Patrocini anònim
330. Testaments (1720-1743). Patrocini anònim

Rocamora. Parròquia de Sant Magí
331. Llibre de baptismes i confirmacions (1607-1859). Patrocini de
la família Armejach
332. Llibre de baptismes (1852-1936). Patrocini de la família Armejach
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333. “Llibre major de recibo y gasto del convent de pares dominicos
de Sant Magí, començant en juliol de 1828, sent prior lo molt
reverent pare fra Thomas Coma” (1828-1935). Patrocini de la
família Armejach
334. “Llibre de la celebració de misses fundades per Pau Lleó de
Pontons” (1813-1833). Patrocini de la família Armejach
335. “Llibre de la administració de la causa pia o pia fundació per
la font de Sant Magí màrtir feta o fundada per Pau Lleó, pagès
de Pontons, y administrada per lo pare prior y convent del dit
Sant Magí des del any 1776” (1692-1833). Patrocini de la família Armejach

Rojals. Parròquia de Sant Salvador
336. Llibre de baptismes (1881-2013). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
337. Llibre d’òbits (1908-1914). Patrocini del Sr. Salvador Escuté
Gómez
338. Testaments (1808-1833). Patrocini anònim
339. Testaments (1815-1860). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
340. Testaments (1860-1863). Patrocini del Sr. S. Escuté Gómez
341. Testaments (1864-1877). Patrocini de la Família Hernández-Llort
342. Testaments (1879-1887). Patrocini de la Família Hernández-Llort
343. Testaments (1888-1908). Patrocini anònim

Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí bisbe
344. Llibre de matrimonis (1851-1866). Patrocini anònim
345. Llibre d’òbits (1851-1866). Patrocini anònim

Siurana. Parròquia de Santa Maria
346. Manual notarial (1423-1427). Patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies
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347. Manual de testaments (1753-1904). Patrocini del Sr. Manuel
Casademunt Badia

Tarragona. Parròquia de Sant Pere apòstol del Serrallo
348. Llibre de baptismes (1892-1898). Patrocini anònim

Tarragona. Parròquia de La Santíssima Trinitat
349. Llibre de matrimonis (1863-1881). Patrocini del Sr. Carles
Babot Nel·lo
350. Llibre d’òbits (1881-1894). Patrocini de la Sra. Laura Pasano
Torrens

Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
351. Llibre de baptismes (1503-1600). Patrocini anònim
352. Llibre de baptismes i confirmacions (1608-1702). Patrocini
anònim
353. Llibre de baptismes (1677-1705). Patrocini anònim
354. Llibre de matrimonis (1563-1711). Patrocini anònim
355. Llibre d’òbits (1563-1711). Patrocini anònim
356.

Valls. Parròquia de Sant Joan

357. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliment pasqual (1556-1628). Patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
358. Llibre de baptismes (1607-1613). Patrocini de la Sra. Carme
Nogués Tomás
359. Llibre de baptismes (1613-1624). Patrocini de la Sra. Carme
Nogués Tomás
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360. Llibre de baptismes (1628-1642). Verkami 171 mecenes1
361. Llibre de baptismes i confirmacions (1642-1662). Verkami 171
mecenes
362. Llibre de baptismes (1663-1684). Verkami 171 mecenes
363. Llibre de baptismes (1685-1708). Verkami 171 mecenes
364. Llibre de baptismes (1708-1723). Verkami 171 mecenes
365. Llibre de baptismes (1723-1737). Verkami 171 mecenes
366. Llibre de baptismes (1738-1746). Verkami 171 mecenes
367. Llibre de baptismes (1746-1757). Verkami 171 mecenes
368. Llibre de baptismes (1758-1768). Verkami 171 mecenes
369. Llibre de baptismes (1769-1779). Verkami 171 mecenes
370. Llibre de baptismes (1779-1786). Verkami 171 mecenes
371. Llibre de baptismes (1787-1791). Verkami 171 mecenes
372. Llibre de baptismes (1792-1796). Verkami 171 mecenes
373. Llibre de baptismes (1797-1802). Verkami 171 mecenes
374. Llibre de baptismes (1803-1808). Verkami 171 mecenes
375. Llibre de baptismes (1809-1815). Verkami 171 mecenes
376. Llibre de baptismes (1815-1819). Verkami 171 mecenes
377. Llibre de baptismes (1820-1825). Verkami 171 mecenes
Joan Altarriba Farran, Miquel Amengual Bibiloni, Montserrat Amill Rocamora, Lluís Andreu
Civit, Alfons Arimany Pérez, 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, Xavier Campillo Besses, 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, Família Verdú-Solé,
Esteve Vidal Terencia, Conchi Villar Garruta, Joaquim Virgili Guardia, Pilar Vives Corbella,
Andreu Ximenis Rovira, Jose Zaragoza Mañé i seixanta tres persones anònimes.
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Llibre de baptismes (1825-1830). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1831-1835). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1836-1840). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1840-1844). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1845-1851). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1851-1856). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1857-1860). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1860-1862). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1863-1865). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1866-1867). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1868-1872). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1872-1877). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1877-1882). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1882-1888). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1889-1897). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1897-1905). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1905-1915). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1915-1926). Verkami 171 mecenes
Llibre de confirmacions (1693-1705). Verkami 171 mecenes
Llibre de confirmacions (1722-1773). Verkami 171 mecenes
Llibre de confirmacions (1845-1858). Verkami 171 mecenes
Llibre de confirmacions (1861-1902). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1561-1596). Patrocini de la Sra. Carme
Nogués Tomás
Llibre de matrimonis (1597-1622). Patrocini de la Sra. Carme
Nogués Tomás
Llibre de matrimonis (1622-1639). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1641-1694). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1694-1720). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1720-1749). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1749-1768). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1769-1787). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1788-1800). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1801-1815). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1816-1829). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1830-1847). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1847-1851). Verkami 171 mecenes
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Llibre de matrimonis (1851-1860). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1860-1868). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1868-1877). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1878-1897). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1898-1924). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1560-1596). Patrocini de la Sra. Carme Nogués
Tomás
Llibre d’òbits i matrimonis (1596-1622). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1637-1649). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1650-1666). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1667-1684). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1685-1708). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1708-1733). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1734-1765). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1766-1779). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1779-1790). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1791–1800). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1801-1811). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1811-1815). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1816-1829). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1830-1842). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1843-1851). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1851-1860). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1861-1866). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1867-1871). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1871-1877). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1877-1888). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1888-1902). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1902-1916). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1916-1926). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits de l’Hospital de Valls (1939-1947). Verkami 171
mecenes
Compliment pasqual (1666). Verkami 171 mecenes
Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1683-1684). Verkami 171 mecenes
Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1686). Verkami 171 mecenes
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446. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1688). Verkami 171 mecenes
447. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1693). Verkami 171 mecenes
448. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1700). Verkami 171 mecenes
449. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1705). Verkami 171 mecenes
450. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1708). Verkami 171 mecenes
451. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1712). Verkami 171 mecenes
452. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1730). Verkami 171 mecenes
453. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1732). Verkami 171 mecenes
454. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1755). Verkami 171 mecenes
455. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1756). Verkami 171 mecenes
456. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1757). Verkami 171 mecenes
457. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1758). Verkami 171 mecenes
458. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1759). Verkami 171 mecenes
459. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1761). Verkami 171 mecenes
460. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1763). Verkami 171 mecenes
461. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1764). Verkami 171 mecenes
462. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1766). Verkami 171 mecenes
463. Compliment pasqual de Masmolets,
xons (1767). Verkami 171 mecenes
464. Compliment pasqual de Masmolets,
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xons (1768). Verkami 171 mecenes
Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1769). Verkami 171 mecenes
Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1779). Verkami 171 mecenes
Compliment pasqual (1789). Verkami 171 mecenes
Compliment pasqual (1821). Verkami 171 mecenes
Compliment pasqual [S. XIX]. Verkami 171 mecenes

Valls. Parròquia de Sant Antoni
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.

Llibre de baptismes (1868-1878). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1878-1892). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1892-1917). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1918-1932). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1868-1877). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1877-1927). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1868-1877). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1878-1904). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1904-1966). Verkami 171 mecenes

Valls. Parròquia de la Mare de Deu del Carme
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.

Llibre de baptismes (1878-1889). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1890-1908). Verkami 171 mecenes
Llibre de baptismes (1908-1952). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1878-1911). Verkami 171 mecenes
Llibre de matrimonis (1912-1973). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1878-1896). Verkami 171 mecenes
Llibre d’òbits (1897-1945). Verkami 171 mecenes

Vendrell, el. Parròquia de Sant Salvador
486. Llibre de baptismes (1848-1851). Patrocini anònim
487. Llibre de baptismes (1852-1858). Patrocini anònim
488. Llibre de baptismes (1859-1863). Patrocini anònim
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Llibre de baptismes (1867-1872). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1872-1878). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1879-1883). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1883-1889). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1889-1894). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1894-1901). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1902-1909). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1909-1916). Patrocini anònim
Llibre de baptismes (1916-1925). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1839-1851). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1852-1858). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1859-1872). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1872-1884). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1884-1897). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1897-1912). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1912-1927). Patrocini anònim
Llibre de matrimonis (1927-1946). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1568-1655). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1653-1716). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1716-1769). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1770-1808). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1808-1823). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1823-1846). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1846-1851). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1852-1858). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1859-1866). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1867-1876). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1876-1885). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1885-1897). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1897-1907). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1907-1918). Patrocini anònim
Llibre d’òbits (1918-1943). Patrocini anònim

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
521. Manual notarial (1512-1517). Patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
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522. Manual notarial (1516-1535). Patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
523. Decret de visita pastoral (1646). Patrocini del Sr. Jordi Plana
Tomàs
524. Llibre de visites pastorals (1688-1868). Patrocini del Sr. Jordi
Plana Tomàs
525. Decret de visita pastoral (1694). Patrocini del Sr. Jordi Plana
Tomàs
526. Llibre de visites pastorals (1731-1979). Patrocini del Sr. Jordi
Plana Tomàs
527. Decret de visita pastoral (1828). Patrocini del Sr. Jordi Plana
Tomàs

Vilabella. Parròquia de Sant Pere apòstol
528. Llibre de baptismes (1566-1705). Patrocini del Sr. Josep Maria
Montserrat Ramon
529. Llibre de baptismes i confirmacions (1679-1750). Patrocini
anònim
530. Llibre de baptismes (1750-1788). Patrocini del Sr. Josep Maria
Montserrat Ramon
531. Llibre de baptismes (1789-1824). Patrocini del Sr. Josep Maria
Montserrat Ramon
532. Llibre de baptismes (1874-1884). Patrocini del Sr. Josep Maria
Montserrat Ramon
533. Llibre de baptismes (1825-1850). Patrocini del Sr. Josep Maria
Montserrat Ramon
534. Llibre de baptismes (1851-1873). Patrocini del Sr. Josep Maria
Montserrat Ramon
535. Llibre de baptismes (1884-1894). Patrocini del Sr. Josep Maria
Montserrat Ramon
536. Llibre de baptismes (1899-1917). Patrocini del Sr. Josep Maria
Montserrat Ramon
537. Llibre de matrimonis (1566-1756). Patrocini anònim
538. Llibre de matrimonis (1757-1815). Patrocini anònim
539. Llibre de matrimonis (1816-1851). Patrocini anònim
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540. Llibre de matrimonis (1851-1917). Patrocini anònim
541. Llibre d’òbits (1427-1624). Patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
542. Llibre d’òbits (1490-1566). Patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
543. Llibre d’òbits (1625-1695). Patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
544. Llibre d’òbits (1663-1704). Patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
545. Llibre d’òbits (1704-1758). Patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
546. Llibre d’òbits (1759-1815). Patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
547. Llibre d’òbits (1816-1851). Patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
548. Llibre d’òbits (1851-1882). Patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
549. Llibre d’òbits (1883-1957). Patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon

Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria
550. Llibre de matrimonis (1745-1800). Patrocini del Sr. Eduard
Obradó Llauradó

Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria
551. Llibre de baptismes, confirmacions i compliments pasquals
(1735-1880). Patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
552. Llibre de baptismes (1807-1851). Patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
553. Llibre de baptismes (1851-1859). Patrocini anònim
554. Llibre de baptismes (1859-1866). Patrocini anònim
555. Llibre de baptismes (1867-1897). Patrocini anònim
556. Llibre de baptismes (1897-1929). Patrocini anònim
557. Llibre de confirmacions (1860-1927). Patrocini anònim
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558. Llibre de matrimonis (1735-1851). Patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
559. Llibre de matrimonis (1852-1859). Patrocini anònim
560. Llibre de matrimonis (1859-1866). Patrocini anònim
561. Llibre de matrimonis (1867-1921). Patrocini del Sr. Jordi Cornadó Caballé
562. Llibre de matrimonis (1922-1979). Patrocini anònim
563. Llibre d’òbits (1412-1426). Patrocini anònim
564. Llibre d’òbits (1438-1562). Patrocini anònim
565. Llibre d’òbits (1458-1464). Patrocini anònim
566. Llibre d’òbits (1562-1564). Patrocini anònim
567. Llibre d’òbits (1735-1851). Patrocini anònim
568. Llibre d’òbits (1851-1859). Patrocini anònim
569. Llibre d’òbits (1859-1866). Patrocini anònim
570. Llibre d’òbits (1867-1912). Patrocini anònim
571. Llibre d’òbits (1913-1979). Patrocini del Sr. Jordi Cornadó Caballé
572. Testaments (1863-1907 ). Patrocini anònim
573. “Valies de la vila y terme del Velusell fetes est any 1761 sent
avaliadors Nicolau Carré, Joseph Ballesté, Francisco Nogué,
menor, y Cosme Prenafeta, anomenats per lo ajuntament de
batlle y regidors y síndich procurador de dita vila esent batlle
Francisco Carré y regidors Joseph Tarragó y Joseph Rubió y
síndich procurador Jaume Forasté” (1761). Patrocini d’un soci
del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
574. “Cadastro o inventari de las cases i heretats que te lo poble del
Velusell i son terme ab distintio de totas las pesas de terra que
les componen i los jornals que conté cada pesa de terra, fruits
que produeix i fertilitat que té declarada lo nom del posehedor
de ella, nota dels desimadors així universals com particulars i
quant cada una de aquellas produeix forns i molins en la forma
següent” (s. XVIII). Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
575. Cadastre (1763-1765). Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis
Locals del Vilosell
576. “Repartimen per menor del real cadastro de la vila del Velusell corregimen de Lleida del any 1750”. Patrocini d’un soci del
Centre d’Estudis Locals del Vilosell
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577. Capbreu de les rendes de la rectoria (1588-1590). Patrocini
d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
578. “Capbreu per la rectoria 1588 pres per reverent Anton Forès.
Altre per Lluís Pau 1622 per las almoinas per la comunitat”
(1588-1759). Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals
del Vilosell
579. “Libre de la villa del Velluzell per lo [compte] que quiscun ayn
solen donar los jurats que són als que entren, comensat als
XX de febrer del ayn MDCIIII ha honra y gloria de Jhesucrist
amne. Són jurats dit ayn los honors en Joan Bregues y Salvador
Giner y Pere Hondara y balle en Joan Tarragó per lo il·lustre
señor don Simon Trilla, abat de Pobblet, seynor del nostre loch
del Velluzell” (1604-1657). Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
580. “Llibre de comtes y possecions de regidors” (1695-1743). Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
581. “Libre per donar compte al auditor de les ànimes de les causes
pies del loch del Velluzell, ayxí certes faneches de forment que
se an de destribuir com encara dines se an tantbé de distribuir
com baix est full se trobarà memorial de un cabbreu que se feu
la cabbrevació lo ayn MDLXXIII a VII de desembre en poder
de mòssen Joan Prenafeta, rector de la parrochial isglésia del
Velluzell, com allí largament ho trobaran los aseguraments de
dites coses” (1624-1683). Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
582. “Any MDCV. Libre de las confraries y causes pies de la parochial iglésia del Velusell, los comptes que per los maiorals y administradors de ells çe donen quiscun any, assistint lo rector,
balle y jurats y dos hoidors de comptes y lo notari dels jurats
començat dit libre a deu de giner any MDCV” (1605-1648).
Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
583. “Liber testamentorum receptorum per me Antonium Forés,
presbiterum apostolicumque notari in archivioque romane curie matriculatum oriundum et habit loci de Veluzello diocesi
Tarragone” (1566-1592). Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
584. Llibre de confrares (De la confraria del Santíssim Nom de Jesús
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585.

586.
587.
588.
589.
590.
591.

1599/1736). Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis del Vilosell
“Libre de la cort (...) Vellusell (...) del il·lustríssim senyor don
Domingo Quiles, abbat del monestir de [Nostra Senyora] de
Poblet, senor d’esta vila del Vellusell com a notari instituit per
dit (...) y per lo reverent pare fra Bernat Abelló, balle general de
dita señoria, comensat als 26 de octubre de l’any 1629 a honra
y gloria del Senyor. Amen” (1629-1666). Patrocini d’un soci del
Centre d’Estudis Locals del Vilosell
Llibre de la cort del batlle (1678-1724). Patrocini d’un soci del
Centre d’Estudis Locals del Vilosell
Llibre de la cort del batlle (1677/1728). Patrocini d’un soci del
Centre d’Estudis Locals del Vilosell
“Capbreus de 1607. Rector Lluís Pau” (1607-1608). Patrocini
d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
Capbreu de l’almoina (1593). Patrocini d’un soci del Centre
d’Estudis Locals del Vilosell
“Confraria. Capbreus 1593. Joan Prenafeta, rector” (1593). Patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
“Capibrevium reddituum benefficii Sancte Catherine in ecclesia loci del Vellusell fundi” (1622/1630). Patrocini d’un soci
del Centre d’Estudis Locals del Vilosell

Vistabella. Església del Sagrat Cor
592. Llibre de baptismes i confirmacions (1934-1977). Patrocini anònim

Fons Arquebisbe. Sèrie Diplomataris, inventaris i repertoris
antics de l’Arxiu de l’Arquebisbe
593. Còdex A i B ( segles XII-XIV). Patrocini del Sr. Eduard Juncosa
Bonet

Fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses matrimonials
594. “Dispensación de tercer y cuarto grado de consanguinidad
para Pedro Besora y Mariangela Serralta, vecinos de Capafons”
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595.
596.
597.

598.
599.
600.
601.

602.
603.

604.

605.

(1809-1810). Patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
“Dispensa en quarto grado de consanguinidad de Jayme Batista
y Teresa Anglés, de Vallclara, en 28 maio de 1812”. (1812). Patrocini anònim
“Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Jayme
Macip y Maria Porrera solteros vezinos de Gratallops con la
causa de estrechez” (1820). Patrocini anònim
Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Joaquín Capdevila y Maria Antonia Guasch solteros naturales y vecinos del
lugar de Maldá (1821). Patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
“Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Sebastian Caixal de Velosell y Maria Roig de Bimbodi. Estrechez”
(1824). Patrocini anònim
“Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Jose
Nabau y Cecilia Gaya vecinos de Malda. Estrechez” (1825). Patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
“Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre
Jose Gaya y Magdalena Aixala solteros vecinos de Omellons.
Estrechez” (1825). Patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
“Expediente de dispensa de 2º grado de consanguinidad entre Martin y Teresa Anglés vezinos de Vallclara. Ex honestis”
(1825). Patrocini anònim
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Serra y Teresa Vidal solteros vecinos de Viñols. Edad”
(1826). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
“Expediente de dispensa sobre impedimento de 4º grado de
consanguinidad entre Salvado Cavallé y Maria Baget solteros
vezinos de la Selva: ex honestis” (1929). Patrocini de la Sra.
Cristina Barastegui Baget
“Espediente de dispensa á favor de Ventura Ballester y Esperanza Miró solteros naturales y vecinos de Rocafort de Queralt
sobre 4º grado de consanguinidad. Estrechez” (1834). Patrocini
anònim
“Espediente de dispensa de 4º de consanguinidad entre Sebastian Bruget y Teresa Baget solteros vecinos de Reus. Edad”
(1834). Patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
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606. “Declaración de 4º y 5º grados de consanguinidad á instancia
de Pablo Llorach y Vidal y Francisca Civit y Roig solteros ambos vecinos de la Espluga de Francoli” (1836). Patrocini anònim
607. “Espediente de dispensa de 2º con 3r grado de consanguinidad
entre Juan Bautista Macip y Maria Porrera solteros vecinos de
Gratallops mediante ser de honestas familias, y declaración de
4º y 5º” (1843). Patrocini anònim
608. “Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre
Ramon Baget y Maria Obré solteros vecinos de Poboleda con
la causa de edad de la oradora” (1843). Patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
609. “Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Josef Casals viudo y Rosa Voltas soltera vecinos de la Selva con la causa
de edad de la oradora” (1852). Patrocini anònim
610. “Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Francisco Roig y Engracia Capdevila solteros vecinos el uno
de Omells de Nagaya y la otra de Rocafort de Nalech con la
causa de edad de la oradora” (1854). Patrocini anònim
611. “Dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad
entre Andres Calero y Maria Calero solteros vecinos de la Selva con la causa de edad de la oradora” (1854). Patrocini anònim
612. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Viñes
y Maria Baget solteros vecinos de Cornudella mediante ser de
honradas familias” (1855). Patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
613. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Antonio
Baget viudo y Maria Poblet soltera vecinos de Reus con la causa de edad de la oradora” (1856). Patrocini de la Sra. Cristina
Barastegui Baget
614. “Sobre declaración de 4º con 5º grados de consanguinidad entre Jayme Bellmunt y Rosa Safont solteros vecinos de Arbeca”
(1861). Patrocini anònim
615. “Dispensa de tercer grado de afinidad entre Buenaventura Baget y Maria Peyró viudos vecinos de la Selva con la causa de
infamia sine copula en forma de pobres” (1861). Patrocini de la
Sra. Cristina Barastegui Baget
616. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jaime Or61

617.
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619.

620.

621.

622.
623.

624.
625.

tiga y Antonia Gispert solteros vecinos de Riudoms mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1864). Patrocini
anònim
“Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Geronimo
Pastó y Maria Ribes solteros naturales y vecinos de Omellons
con la causa de Estrechez de lugar” (1864). Patrocini del Sr.
Marc Barella Hernández
“Dispensa de Tercero con cuarto grados de Consanguinidad
entre José Pastó y Maria Teresa Ribes solteros naturales y vecinos de Omellons con la causa de estrechez de lugar” (1867).
Patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
“Instruido a solicitud de Domingo Pedrol y Antonia Casanovas solteros vecinos de la presente Ciudad en justificacion de
algunas causas que consideran conducentes para obtener dispensa de Segundo grado de Consanguinidad” (1868). Patrocini
anònim
“Instruido a solicitud de D. Francisco Valentí viudo y Dª Maria
Valentí soltera vecinos de Valls en justificación de algunos extremos conducentes para conseguir dispensa de 1º y 2º de una
y 2º con 3º por otra parte de consanguinidad”. (1857). Patrocini
anònim
“Ynstruido a solicitud de Jayme Cardona y Antonia Olivé solteros naturales y vecinos el uno de Pont de Armentera y la otra
de Vallmoll en justificacion de algunos estremos conducentes
al logro de dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad”. Patrocini del Sr. Jaume Cardona Casanova
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Urgell y Rosa Rocamora solteros vecinos de Falcet con la causa de
edad de la oradora”. (1855). Patrocini anònim
“Sobre declaracion de parentesco de cuarto y quinto de consanguinidad y licencia concedida a Josef Dalmau y Sorder, joven labrador del lugar de La Riera, y Maria Torrell, donsella del
mismo lugar” (1790). Patrocini anònim
“Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Pasqual Espina y María Piñol, de la Riera” (1816). Patrocini anònim
“Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre
Juan Sabatér y Maria Musté vezinos el uno de Prenafeta y la
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otra de Alilla con la causa de estrechez” (1818). Patrocini anònim
Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Antonio
Magriñá y Josefa Sordé solteros, vecinos de la Riera (1870). Patrocini anònim
“Dispensa de quarto grado doble de consanguinidad entre Ramon Fabregat y Antonia Llort vezinos de Guimera” (1818). Patrocini anònim
“Instruido a solicitud de José Cantó y Francisca Mateu solteros
vecinos el uno de Fulleda y la otra de Sarreal en justificación
de algunas causas que consideran conducentes para obtener
dispensa de Tercer grado de Cosanguinidad” (1868). Patrocini
anònim
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad
entre José Contijoch y Antonia Poblet solteros naturales y vecinos de Barbara con causa de estrechez de lugar”. Patrocini del
Sr. Eduard Contijoch Miquel
“Dispensación de cuarto grado de consanguinidad para Raymundo Torrell y Maria Altés, vecinos de Montreal” (18091810). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
“Dispensa de Salvador Corts de la Musara, y Maria Rubert de
Montreal, en el parentesco de tercero con quarto grado simple,
y de quarto y quarto doble de consanguinidad, a los 17 días del
mes de octubre del año 1812”. Patrocini del Sr. Salvador Escuté
Gómez
Dispensa de quart grau de consanguinitat entre Francesc Miró
i Esperança Carbonell, solters, veïns de Rocafort de Queralt
(1827). Patrocini anònim
“Declaracion de doble parentesco de quartos y quintos grados
de consanguinidad de Macias Joanpere y Teresa Roses de la
Almosara” (1850). Patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
“Dispensa de tercer grado de consanguinidad y tercero con
cuarto grados de afinidad entre José Camafort y Teresa Estivill
vecinos de Almusara con la causa de Infamia cum copula en
forma de pobres” (1869). Patrocini del Sr. Xavier Guillamon
“Espediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad
entre Josef Badia y Maria Poblet solteros naturales y vecinos de
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Prenafeta con la causa de estrechez de lugar” (1850). Patrocini
anònim
“Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad
entre José Pier y Maria Baget solteros vecinios de la Selva”
(1865). Patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
“Expediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad
entre Francisco Roselló y Josefa Minguell vecinos de Guimerá.
Infamia cum copula” (1829). Patrocini del Sr. Marc Barella
Hernández
“Declaracion de cuarto y quinto grados de consanguinidad de
Ramon Armengol y Piñol y Madalena Minguell y Minguell solteros vecinos de Guimerà” (1854). Patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
“Dispensa de 3º grado de consanguinidad entre Francisco Ollé
y Maria Sabate vecinos de Prenafeta con la causa de edad de la
oradora” (1860). Patrocini anònim
“Dispensa de 3º y 4º grado por una parte y de 4º doble por otra
de consanguinidad entre Juan Rubert y Teresa Corts vezinos
aquel de Monreal y esta de Almuzara con la causa de estrechez” (1818). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
“Sobre declaración de quarto y quinto grados de consanguinidad entre Pedro Roig y Marina Joanpere vezinos de la Musara”
(1819). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José Recasens
y Teresa Ollé vezinos de Monreal con la causa de estrechez”
(1819). Patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
“Espediente de dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Sebastian Avello y Antonia Rubert solteros vecinos
el uno de Musara y la otra de Monreal. Edad” (1832). Patrocini
del Sr. Salvador Escuté Gómez
“Dispensa en tercero con quarto grado de consanguinidad,
y tercero y quarto de afinidad de Francisco Cavaller, y Maria
Juncosa y Martorell, de Ciurana, en 27 maio de 1812” (1812).
Patrocini anònim
“Dispensa de quarto grado de afinidad que entre sí tienen José
Isern y Teresa Masdeu, viudos de Montreal” (1816). Patrocini
anònim
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646. “Dispensa de cuarto grado de afinidad entre Jose Bargalló y
Teresa Mas viudos vecinos el uno del Mulà diocesis de Tortosa i la otra de Torra de Fontaubella de este Arzobispado mediante ser de honestas y honradas familias” (1854). Patrocini
anònim
647. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Salvador
Joanpere y Francisca Estivill solteros vecinos de Almosara con
la causa de edad de la oradora” (1855). Patrocini anònim
648. “Dispensa de doble tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Salvador Joanpere y Maria Joanpere solteros naturales y vecinos de Almozara con la causa de estrechez de lugar”
(1857). Patrocini anònim
649. “Dispensa de tercero con cuarto grados de afinidad entre Esteban Juncosa soltero y Rosa Martorell viuda vecinos de Arbolí
con la causa de infamia cum copula” (1862). Patrocini anònim
650. “Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad
entre Juan Porqueres y Francisca Porqueres solteros vecinos el
uno de Vilella Baja, diócesis de Tortosa, y la otra de Morera”
(1862). Patrocini anònim
651. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Magrané y Teresa Masdeu solteros vecinos de Arbolí con la causa
de edad de la oratriz” (1865). Patrocini anònim
652. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Abelló y Maria Magrané solteros vecinos el uno de Almusara y la
otra de Arbolí mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1865). Patrocini anònim
653. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Musté y Teresa Porqueras solteros vecinos de la Morera con la causa de edad de la oratriz” (1869). Patrocini anònim
654. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Juncosa y Maria Martorell solteros y vecinos de Arbolí” (1871).
Patrocini anònim
655. “Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre José
Juncosa y Maria Martorell solteros vecinos de Ciurana con la
causa de edad de la oratriz” (1874). Patrocini anònim
656. “Espediente instruido a solicitud de Martin Perelló y Magdalena Montserrat solteros vecinos del Morell en justificacion de
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algunos estremos para implorar dispensa de primer grado de
afinidad licita” (1853). Patrocini anònim

Fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Viduïtats-Presumptes
morts
657. “Declaracion de viudedad de Hipolita Baget y Rodriguez consorte que fue de Batista Baget de la Selva”. Patrocini de la Sra.
Cristina Barastegui Baget
658. Expedient de viduïtat de Rosa Batet, viuda de Magin Mateu
(1844). Patrocini anònim
659. “Declaracion de viudedad de Maria Gallofré y Batet consorte
que fue de Francisco Gallofré de Masllorens, muerto violentamente en Valls en 12 Mayo de 1822” (1824). Patrocini anònim
660. Expedient de viduïtat de Teresa Mateu, viuda de Tomas Vidal
(1816). Patrocini anònim

Fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Tribunal de Primera Instància (arxidiocesà). Processos de la Cúria del Vicariat Eclesiàstic de Tarragona
661. “Universitat del lloch de la Riera contra Estephanum Plana
agricolam de Virgili, familiaren Scti. Officii. Originale Procesus” (1623-1625). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
662. “Vicari y Jurats contra Molnera. Originale Processus” (1631).
Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
663. Prohoms de la Riera contra prohoms de la Nou de Gaià (1633).
Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
664. “Mateu y Clora. Originale Processus” (1638). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartaña
665. “Mata y Virgili. Originale Processus” (1654). Patrocini del Sr.
Joan Francesc Rull Cartaña
666. “Regidors de la Vila y Quadra de Tamarit y Universitat de la
Riera, Virgili y la Nou y Vicari de la Riera y Parés Rector del
Rocafort provehit de la rectoria de dita Vila de Tamarit. Testes
recepti pro parte Rdi. Raphaelii Parés presebiteri rectoris de
Tamarit super articuli pro sua parte oblatis” (1734). Patrocini
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del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
667. “Joseph y Antonio Soler padre e hijo del lugar de la Riera y
Magdalena Monter doncella del mismo lugar y Quadra de Stas.
Creus. Instancia de Esponsales. Original Proceso” (1785). Patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña

Fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Oratoris. Patrocini del
Sr. Joan Bernat Nicolas Hungerbühler
668. Petició per poder celebrar missa els diumenges a la capella
pública de Riudavella a Vimbodí (1899). Patrocini del Sr. Joan
Bernat Nicolas Hungerbühler
669. Instància de petició per poder realitzar missa al pati del castell
de Riudabella a Vimbodí (1859). Patrocini del Sr. Joan Bernat
Nicolas Hungerbühler
670. “Sobre el oratorio privado de los padre e hijo Mas de la villa de
Botarell del arzobispado de Tarragona. 1805”. Patrocini anònim
671. Expediente de oratorio privado a solicitud y en favor de las
Hermanas Terciarias de Nuestra Señora del Carmen erigido
en la villa de Montbrió del Campo” (1862). Patrocini anònim

Fons Secretaria de Cambra i Govern. Reparació de Temples
672. Expedient sobre la reparació d’un local situat entre l’Esglèsia de
Vilallonga del Camp i la casa del Rector (1857-1863). Patrocini
anònim
673. “Gastos a consecuencia de la reparación de desperfectos ocasionados en esta iglesia parroquial, por la caída de un rayo en
31 de agosto de 1932” (1932-1932). Patrocini anònim
674. “Expediente sobre obras de reparación en la iglesia parroquial
de Vilallonga” (1935-1935). Patrocini anònim
675. Sobre la reparació del temple parroquial de Vilallonga del
Camp després de la Guerra Civil (1942-1943). Patrocini anònim
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Fons Associacions i Confraries
Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist de Tarragona
676. “Llibre de determinacions de capítols de la confraria de la Puríssima Sanch de Jesucrist de Tarragona comensant a VIIII del
mes de agost any de la Nativitat del Senyor MDCXV” (16151685). Patrocini anònim
677. Llibre de resolucions i comptes (1588-1655). Patrocini anònim
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Institucions, entitats i empreses col·laboradores
del projecte de digitalització

Diputació de Tarragona
Gràcies a les successives subvencions atorgades des del 2008 s’han
pogut digitalitzar fins l’any 2017 els llibres sagramentals d’un total de
cent onze parròquies:
Aguiló. Parròquia de Santa Maria
Albarca. Parròquia de Sant Vicenç, màrtir
Albinyana. Parròquia de Sant Bartomeu
Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Alió. Parròquia de Sant Bartomeu
Almoster. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Altafulla. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Arbolí. Parròquia de Sant Andreu
Ardenya. Església de Sant Jordi
Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu
Argilaga, l’. Parròquia de Sant Roc
Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia
Bellavista. Església de la Santa Creu
Bellmunt del Priorat. Parròquia de Santa Llúcia
Bellvei. Parròquia de Santa Maria
Bisbal del Penedès, la. Parròquia de Santa Maria
Biure de Gaià. Parròquia de Sant Joan Baptista
Bonastre. Parròquia de Santa Maria Magdalena
Borges del Camp, les. Parròquia de l’Assumpció
Botarell. Parròquia de Sant Llorenç
Bràfim. Parròquia de Sant Jaume apòstol
Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria
Calafell. Parròquia de la Santa Creu
Cambrils. Parròquia de Santa Maria2
Canonja, la. Parròquia de Sant Sebastià
Capafonts. Parròquia de Santa Maria Assumpta
Castellvell del Camp. Parròquia de Sant Vicenç, màrtir
Clarà. Parròquia de Sant Joan Baptista
Conesa. Parròquia de Santa Maria
2
La digitalització dels llibres sagramentals es va fer en dos fases. La primera gràcies al conveni de
col·laboració signat amb l’ajuntament de Cambrils es va digitalitzar els llibres del segle XVII fins a
la primera meitat del XIX, mentre que la Diputació de Tarragona en una segona fase va finançar
la digitalització dels llibres des de la segona meitat del XIX fins al primer terç del XX.
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Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria
Creixell. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Cunit. Parròquia de Sant Cristòfol
Esblada. Església de Sant Jaume, apòstol
Falset. Parròquia de Santa Maria
Farena. Parròquia de Sant Andreu
Febró, la. Parròquia de Sant Esteve
Figuerola del Camp. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Forès. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Garidells, els. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Glorieta, la. Parròquia de Santa Maria
Gratallops. Parròquia de Sant Llorenç
Guialmons, els. Parròquia de la Mare de Déu del Roser
Irles, les. Parròquia de Sant Antoni de Paduà
Llorenç del Penedès. Parròquia de Sant Llorenç
Marmellar. Parròquia de Sant Miquel
Masó, la. Parròquia de Santa Maria Magdalena
Maspujols. Parròquia de Maria Assumpta
Masricart. Església de la Mare de Déu de l’Esperança
Milà, el. Parròquia de Santa Úrsula
Montagut. Església de Sant Jaume, apòstol
Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere apòstol
Montferri. (Puigtinyos). Parròquia de Sant Bartomeu
Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Mont-ral. Parròquia de Sant Pere ad Vincula
Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat
de la Mare de Déu
Mussara, la. Parròquia de Sant Salvador
Nou de Gaia, la. Parròquia de Santa Maria Magdalena
Nulles. Parròquia de Sant Joan Baptista
Pallaresos, els. Parròquia de Sant Salvador
Picamoixons. Parròquia de Sant Salvador
Piles, les. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Pla de Santa Maria, el. Parròquia de l’Assumpció
Pobla de Montornès, la. Parròquia de Santa Maria
Pobles, les. Parròquia de Santa Maria
Poboleda. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Pont d’Armentera, el. Parròquia de Santa Maria Magdalena
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Pontils. Parròquia de Santa Maria
Pradell de la Teixeta. Parròquia de Santa Maria Magdalena
Prades. Parròquia de Santa Maria la Major
Puigpelat. Parròquia de Santa Maria
Querol. Parròquia de Santa Maria
Renau. Parròquia de Santa Llúcia
Riba, la. Parròquia de Sant Nicolau
Riudecanyes. Parròquia de Sant Mateu apòstol
Riudecols. Parròquia de Sant Pere apòstol
Riudoms. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Rocamora. Parròquia de Sant Magí
Roda de Berà. Parròquia de Sant Bartomeu
Rodonyà. Parròquia de Sant Joan Baptista
Rourell, el. Parròquia de Sant Pere apòstol
Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume apòstol
Santa Coloma de Queralt. Parròquia de Santa Coloma,
verge i màrtir
Santa Oliva. Parròquia de Santa Maria
Santa Perpetuà de Gaià. Parròquia de Santa Maria
Santes Creus. Parròquia de Santa Llúcia
Secuita, la. Parròquia de Santa Maria
Selma-Pla de Manlleu. Parròquia de Sant Cristòfor
Senan. Parròquia de Santa Maria
Siurana. Parròquia de Santa Maria
Tamarit. Església de Santa Maria
Tarragona. Parròquia de Santa Maria de la Catedral
Tarragona. Parròquia de Sant Joan Baptista
Tarragona. Parròquia de Sant Francesc d’Assís
Tarragona. Parròquia de la Santíssima Trinitat
Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume apòstol
Vallclara. Parròquia de Sant Joan Baptista
Valldossera. Parròquia de Santa Maria
Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Vallmoll. Parròquia de Santa Maria
Vallverd de Queralt. Parròquia de Sant Joan Baptista
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Vendrell, el. Parròquia de Sant Salvador3
Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Vilabella. Parròquia de Sant Pere apòstol4
Vilafortuny. Parròquia de Santa Maria
Vilanova d’Escornalbou. Parròquia de Sant Joan Baptista
Vilanova de Prades. Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria
Vilaverd. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Vilella Alta, la. Parròquia de Santa Llúcia
Vinyols i els Arcs. Parròquia de Santa Caterina, verge i màrtir
Diputació de Lleida
L’any 2009 va atorgar una subvenció per digitalitzar tot l’arxiu parroquial de les següents parròquies:
Belianes. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Ciutadilla. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Diputació de Barcelona
El 20 d’abril del 2015 es va signar el conveni de col·laboració que ha
permès la digitalització d’una part molt important del fons de la Família Foxà. La documentació des del segle XIII al XIX digitalitzada
fa referència als següents àmbits territorials de la demarcació de Barcelona:
Patrimoni de Barcelona

Conté documentació de les propietats immobiliàries de la família Foxà situades al carrer del Comtal, carrer Estruc, carrer
Argenteria, plaça de Santa Anna, la Llotja nova, així com referències a l’església de Santa Maria del Mar i del monestir de
Santa Maria de Valldonzella.
Baronia d’Espoia, Cabrera d’Igualada i Vallbona d’Anoia

Conté documentació relativa a les poblacions de Vilanova
3
La Diputació de Tarragona només va participar amb la digitalització dels llibres de confirmacions, ja que els llibres de baptismes, matrimonis i òbits es van finançar en part amb el conveni
de col·laboració signat amb l’ajuntament del Vendrell i també gràcies a les donacions de dos particulars.
4
La Diputació de Tarragona únicament va participar amb la digitalització dels llibres de confirmacions, ja que els llibres de baptismes, matrimonis i òbits es van finançar amb les aportacions
d’un particular anònim i del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon.
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d’Espoia, Cabrera d’Igualada, Vallbona d’Anoia, la Pobla de
Claramunt, la Torre de Claramunt i Capellades.
Baronia d’Eramprunyà

Conté documentació relativa a les poblacions de Gavà, on es
troba actualment les restes del castell d’Eramprunyà, Castelldefels, Begues, Prat de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat.
També hi ha del segle XIX onze plànols de les marismes de
Gavà i Castelldefels.
Baronia de Cervelló

Conté documentació relativa a les poblacions d’Olesa de Montserrat, la Palma de Cervelló, Sant Vicenç i els Horts i Cervelló.
Patrimoni d’Alella, Tiana i Teià

Conté documentació relativa a les poblacions d’Alella, Tiana i
Teià.
Ajuntament d’Alcover
El 30 de setembre del 2009 es va signar el conveni de col·laboració per
dos anys que va permetre la digitalització dels llibres sagramentals de
la parròquia de l’Assumpció.
Ajuntament de l’Aleixar
El 10 de juny del 2010 es va signar el conveni de col·laboració per
dos anys que va permetre la digitalització dels llibres sagramentals de
la parròquia de Sant Martí, bisbe.
Ajuntament d’Alforja
El 12 de maig del 2015 es va signar el conveni de col·laboració per tres
anys que va permetre la digitalització dels llibres sagramentals de la
parròquia de Sant Miquel arcàngel.
Ajuntament de Cambrils
El 18 de març del 2010 es va signar el conveni de col·laboració que va
permetre la digitalització d’una part dels llibres sagramentals (segle
XVII i primera meitat del XIX) de la parròquia de Santa Maria.
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Ajuntament del Catllar
El 29 d’octubre del 2008 es va signar el conveni de col·laboració per
tres anys que va permetre la digitalització de la totalitat del fons parroquial de Sant Joan Baptista.
Ajuntament de Constantí
El 2 d’octubre del 2009 es va signar el conveni de col·laboració per
tres anys que va permetre la digitalització de tot el fons parroquial de
Sant Feliu màrtir.
Ajuntament de l’Espluga de Francolí
El 12 de desembre del 2011 l’ajuntament, la parròquia i l’AHAT signaren un memorandum sobre el procés de digitalització dels llibres
sagramentals de la parròquia de Sant Miquel arcàngel, realitzat amb
la col·laboració del personal de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
Ajuntament de Fulleda
El 8 de maig del 2014 es va signar el conveni de col·laboració per dos
anys que va permetre la digitalització de tot els fons parroquial de
Santa Maria.
Ajuntament de Llorac
El 2 d’abril del 2014 es va signar el conveni de col·laboració que va
permetre la digitalització dels llibres sagramentals de l’església de
Sant Jaume apòstol de Montargull.
El 20 d’abril del 2016 es signà un nou conveni per tal de digitalitzar
tots els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Gil d’Albió.
Ajuntament del Morell
El 12 de juliol del 2008 es va signar el conveni col·laboració que va
permetre la digitalització de tot el fons documental de la parròquia
de Sant Martí bisbe, així com col·laborar amb la restauració del Còdex A i B.
Ajuntament de Perafort i Puigdelf í
L’1 d’abril del 2009 es va signar el conveni de col·laboració que va permetre la digitalització de tots els fons parroquial de Sant Pere apòstol
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de Perafort i de Sant Sebastià de Puigdelf í, així com també la restauració del Còdex A i B.
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
El 21 de juliol es va signar el conveni col·laboració que va permetre la
digitalització del fons documental de la parròquia de Sant Joan Baptista i la sèrie documental de les Comunes Distribucions de l’Arxiu
Capitular de Tarragona relacionada amb la vila, així com col·laborar
amb la restauració del Còdex A i B.
En la sessió de la junta de govern local de l’ajuntament de la Pobla
de Mafumet celebrada el 4 d’octubre de 2010 es va aprovar la renovació del conveni signat l’any 2008 per dur a terme la digitalització d’un
conjunt documental relatiu a la parròquia de Sant Joan Baptista, així
com, la restauració del pergamí que conté la venda de la jurisdicció
de la Pobla de Mafumet, que feu l’any 1439 Guillem de Montoliu al
tresorer del capítol de la catedral de Tarragona.
Ajuntament de la Selva del Camp
L’11 de novembre de 2011 es va signar el conveni de col·laboració per
quatre anys que va permetre la digitalització dels llibres sagramentals
la parròquia de Santa Andreu, apòstol.
Ajuntament de Tarrés
El 5 de maig de 2014 es va signar el conveni de col·laboració per quatre anys que va permetre la digitalització de tot el fons documental de
la parròquia de Santa Maria.
Ajuntament de Torredembarra
El 20 de maig de 2009 es va signar el conveni de col·laboració per tres
anys que va permetre la digitalització d’una part molt important del
fons parroquial de Sant Pere, apòstol.
El 8 de febrer del 2017 es va signar una addenda a l’anterior conveni per tal de completar el projecte de digitalització, el qual no es va
acabar, ja que només es van executa dos dels tres períodes establerts
en el conveni. Amb aquesta addenda es completarà la digitalització
de tot fons parroquial.
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Ajuntament de Vallbona de les Monges
El 12 de novembre de 2015 es signà el conveni de col·laboració per digitalitzar dels llibres sagramentals dels fons parroquials de Sta. Maria de
Vallbona de les Monges i de St. Llorenç, diaca i màrtir, de Rocallaura.
El 13 de febrer del 2017 es va signar un nou conveni de col·laboració per dos anys que permetrà la digitalització dels manuals, capítols
matrimonials i testaments de les parròquies de Santa Maria de Vallbona de les Monges i Sant Llorenç Màrtir de Rocallaura.
Ajuntament del Vendrell
El 27 de gener de 2011 es va signar el conveni per tres anys que va
permetre la digitalització d’una part dels llibres sagramentals de Santa Salvador del Vendrell. Únicament es va executar la primera fase,
les dues restants es van cancel·lar per falta de pressupost.
Ajuntament de Vilallonga del Camp
El 23 de juliol de 2009 es va signar el conveni de col·laboració per dos
anys que va permetre la digitalització de la totalitat del fons parroquial de Sant Martí, bisbe.
Ajuntament de Vila-seca
El 30 de març del 2009 es va signar el conveni de col·laboració per dos
anys que va permetre la digitalització de la totalitat del fons parroquial de Sant Esteve.
Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu de Vilaplana
Entre els anys 2008 i 2009 es va digitalitzar tot el fons parroquial gràcies al finançament aportat per la mateixa parròquia.
Parròquia de Sant Joan Baptista de Valls
El 2014 la parròquia va col·laborar amb el projecte de digitalització
dels llibres sagramentals de les tres parròquies de Valls a través de
la plataforma web de crowdfunding Verkami que es va presentar el
7 de març del 2014, a la sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs.
L’objectiu era aconseguir en quaranta dies els 12.000 € necessaris
per digitalitzar 82 llibres sagramentals, des del segle XVII fins a
principis del XX, de les parròquies de Sant Joan Baptista, Sant Antoni Abat i la Mare de Déu del Carme de Valls.
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Arxiu Nacional de Catalunya

L’1 de desembre del 2006, dins del projecte de formació de l’Arxiu
de complement de l’ANC, es va acordar la catalogació del fons de la
Família Foxà, dipositat a l’AHAT, per tal de complementar el fons de
la Baronia d’Eramprunyà (fons de la família Girona) que tenia l’ANC.
L’arxiu del llinatge Foxà aplega la documentació de diverses famílies
entroncades i particularment dels Pérez Moreno i Garma, que van
ser senyors de la baronia en els segles XVIII i XIX. Quan els Foxà, hereus dels anteriors, van vendre la seva meitat indivisa de la baronia a
Manuel Girona i Agrafel, el 1897. Un cop realitzada la catalogació del
fons es va procedir a la digitalització d’una petita part del fons entre
els anys 2008 i 2009.
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira
i Virgili
El 20 de febrer del 2017 es va signar el conveni de col·laboració que ha
permès la digitalització de la documentació de la sèrie Reparació de
Temples referents a la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls per tal
de treballar la documentació i realitzar aixecaments bidimensionals
i tridimensionals d’elements arquitectònics, més concretament del
campanar de l’església.
Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Rovira i Virgili
El 2012 va finançar la digitalització relativa a la ciutat de Reus de la
Cambreria i la Mensa Capitular dels segles XVI-XIX de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona.
Universitat de Barcelona
El 27 de març del 2014 signaren el conveni de col·laboració que ha
permès la digitalització del tractat de notaria elaborat per Guillem
Vadell, notari mallorquí del segle XIV, procedent de la parròquia de
Sant Jaume apòstol d’Arbeca, per tal de poder realitzar, posteriorment, el treball d’investigació i estudi del document.
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
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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.
Autoritat Portuària de Tarragona
El 5 de desembre del 2011 es va signar el conveni de col·laboració
per quatre anys per tal de dur a terme la catalogació, informatització i digitalització del fons documental de l’Arxiu Capitular. Gràcies
aquesta ajuda es va poder catalogar i digitalitzar les actes capitulars
des del segle XV a principis del XX, la carteria del segle XIII al XVI i
la Fàbrica i l’Obra dels segles XIV al XVI.
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà
Al llarg de quatre anys, entre el 2008 i el 2011, el CECB va participar
en el finançament a través del programa TU AJUDES de Catalunya
Caixa dels llibres sagramentals de quinze parròquies de la comarca
de la Conca de Barberà.
Barberà de la Conca. Parròquia de Santa Maria
Belltall. Parròquia de Sant Joan Baptista
Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena
Guàrdia dels Prats, la. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Lilla. Parròquia de Sant Joan Evangelista
Montblanc Parròquia de Santa Maria la Major
Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir
Ollers. Església de Santa Maria
Pira. Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Prenafeta. Parròquia de Sant Salvador
Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador
Rojals. Parròquia de Sant Salvador
Sarral. Parròquia de Santa Maria
Solivella. Parròquia de Santa Maria
Vimbodí. Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Centre d’Estudis Locals del Vilosell
L’AHAT va participar l’any 2016 a la I Jornada de Genealogia i Ar80

xius. Descobrim les nostres arrels i va repetir el 2017 a la II jornada
de Genealogia i Arxius. Recuperant històries familiars organitzades
pel CELV. Un dels objectius d’aquestes jornades era posar en valor
el riquíssim patrimoni documental de la vila i sensibilitzar al poble
de la importància de la digitalització dels arxius, concretament del
parroquial, per tal que puguin ser posats a la disposició de tothom.
La resposta de la societat ha estat molt positiva, ja que gràcies a les
donacions de diverses persones s’ha pogut digitalitzar una part molt
important del fons parroquial de Santa Maria del Vilosell.
La Fundació Lluís Carulla Museu de la Vida Rural
El setembre del 2013, gràcies a la gestions d’un investigador de la
nostra web, la Fundació Lluís Carulla va finançar la digitalització del
Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1591-1734)
del fons parroquial de Santa Maria del Vilosell.
Reial Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona

El 18 de juliol del 2012 es va signar el conveni de col·laboració
que ha permès la digitalització de tota la documentació referent
a la seva institució conservada a l’AHAT.
Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat de Tarragona
El 2 de febrer del 2015 es va signar el conveni de col·laboració que va
permetre la digitalització de tota la documentació relativa a la seva
institució conservada a l’AHAT.
Repsol Química S.A.
El 24 de novembre del 2014 es va signar el conveni de col·laboració
per dos anys que va permetre la digitalització del fons musical de
l’Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona compost per 1.061
registres de col·lecció de manuscrits d’obres d’autor i 282 registres
del a col·lecció de manuscrits d’obres anònimes.
El 15 de febrer del 2016 es va signar un nou conveni per tres anys
per tal de digitalitzar els aproximadament sis cents manuals notarials dels segles XIII al XV dels fons parroquials dipositats a l’AHAT.
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Bacardi España S.A.
El 16 de juny del 2010 es va signar el conveni de col·laboració que va
permetre la digitalització de la documentació dels segles XVI-XVIII
del fons parroquial de Sant Jaume, apòstol, de Passanant.
Dinser Servicios Informáticos S.L.
Des de l’any 2012 i fins a dia d’avui l’empresa encarregada de digitalitzar els fons documentals de l’AHAT retorna una part dels seus
benefici patrocinant la digitalització de nova documentació. Gràcies
a aquesta magnífica iniciativa fins ara s’ha digitalitzat la sèrie de visites pastorals (segles XV-XX) del fons dels Arquebisbes i els concilis
provincials, sínodes de Tarragona i corts catalanes (segles XV-XVIII)
del fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense.
Per altra banda, també han patrocinant la digitalització de part o
de tots els llibres sagramentals de deu parròquies.
Albi, l’. Parròquia de Santa Maria
Arbeca. Parròquia de Sant Jaume apòstol
Espluga Calba, l’. Parròquia de la Immaculada Concepció
Maldà. Parròquia de Santa Maria
Nalec. Parròquia de Sant Jaume apòstol
Omellons, els. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
Omells de na Gaia, els. Parròquia de Santa Maria
Reus. Parròquia de Sant Pere apòstol
Rocafort de Vallbona. Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí bisbe
Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
El 10 de juny del 2010 es va signar el conveni de col·laboració per
dos anys per tal de portar a terme la catalogació, informatització i
digitalització del fons històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
de Tarragona.
El 10 de maig del 2012 es va signar la addenda I al conveni general
de col·laboració per iniciar el procés de digitalització del fons històric
de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
L’1 de març del 2013 es va signar el conveni de col·laboració específic relatiu al dipòsit, custòdia i conservació del fons històric de
l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla a l’AHAT. El mateix dia es va
signar l’addenda II al conveni general de col·laboració per dur a ter82

me la catalogació, informatització i digitalització de la documentació relativa al cementiri de Tarragona corresponen al fons històric de
l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona
El 7 de març del 2012 es varen signar dos convenis de col·laboració
que van permetre per una banda la restauració i digitalització dels
fons documentals del santuari de Sant Magí de la Brufaganyà i de la
capella de Sant Magí del Portal del Carro de Tarragona, i per l’altra la
digitalització de la sèrie documental de l’Administració de les aigües
de Tarragona del fons de l’Arquebisbe.
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Altres Obres
Correspondència del Dr. Francesc d’Assis Vidal i
Barraquer, cardenal arquebisbe de Tarragona amb
Secretaria d’Estat de la Santa Seu (1936-1939)
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Memòria del setge i ocupació de Tarragona. La
Guerra del Francès en els fons documentals de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (1808-1814)
L’Església de Tarragona (1936-1939). Testimonis de
la fe
De Rebus Gestis Ecclesiae. Els llibres de notes del
capítol catedral de Tarragona (1734-1930)
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