MEMÒRIA
de les activitats de l’Arxiu Capitular de Tarragona de l’any 2012
Objectius i projectes
Al llarg de l’any 2012 s’ha dut a terme el trasllat de la documentació de l’Arxiu Capitular (ACT) a les
instal·lacions de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). Això ha permès que la documentació de
l’ACT se serveixi a l’AHAT, ja que l’ACT no compta amb unes instal·lacions adequades per al bon servei als
investigadors. El personal de l’AHAT també és l’encarregat del seu tractament i conservació.
El treball intern del personal ha consistit a seguir la tasca iniciada ja l’any 2011 amb la posada en marxa
del projecte de catalogació i digitalització de l’arxiu. Pel que fa a la catalogació s’ha utilitzat el programa
informàtic gArxiu. L’any 2012 s’han catalogat un total de 1.035 unitats documentals que sumades a les 248 de
l’any 2011 suposen un total de 1.283 unitats documentals catalogades. La documentació catalogada durant
aquest any pertany a les sèries d’Obra, Fàbrica, Parroquialies, Confraries, Carnisseries, Campanes, Secretaria
capitular, Dignitats i Oficis, Canongies, Comensalies i Beneficis, Mensa Capitular, Confraria de Santa Maria
dels preveres, Congregació de Sant Miquel del Pla, Gremi de beneficiats de l’Església de Tarragona, Clergat
de l’Església de Tarragona.
En el camp de la digitalització s’ha iniciat, tal i com es va acordar en el conveni signat amb l’Autoritat
Portuària, la digitalització d’algunes sèries documentals més rellevants. Fins al moment s’han digitalitzat un
total de 37 unitats documentals pertanyents a les sèries Obra, Fàbrica, Carteria i Actes Capitulars.
Per altra banda, la càtedra Antoni Pedrol i Rius ha col·laborat amb l’ACT amb el finançament en la
digitalització de 24 sèries documentals de la Cambreria i Mensa capitular relacionades amb l’administració de
la ciutat de Reus.
Personal
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre., canonge arxiver.
Neus Sánchez Pié, responsable de la catalogació de l’ACT.
Joan Maria Quijada Bosch, tècnic de l’AHAT.
Formació del personal
— El dia 25 de febrer, visita de treball a la Biblioteca Pública de Tarragona.
— El dia 24 d’abril, visita al Taller de Restauració de Documents Gràfics i a l’Arxiu Històric del monestir
de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona.
— Els dies 25 i 26 de maig, assistència a les IV Jornadas de Archiveros de la Iglesia en España: «Archivo
de la Iglesia en el L aniversario de la convocatoria del Concilio Vaticano II», organitzades per la
Conferència Episcopal Espanyola a Madrid.
— El dia 3 de juliol, assistència a la reunió d’arxivers eclesiàstics de Catalunya celebrada a Barcelona.
— Els dia 3 de juliol, assistència a la reunió d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya i visita a l’Arxiu
Històric de la ciutat de Barcelona.
— El dia 23 de juliol, visita de treball a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
Ingressos de documentació de fons existents:
Fons dipositats
El dia 6 de juny de 2012 es van recuperar el Llibre del Bosser (1612-1632) i algunes partitures musicals que pertanyien a l’Arxiu Capitular.
Revisions
El dia 6 de juny va començar la revisió del catàleg de música per part del professor de la UAB i
musicòleg Josep Maria Gregori i Cifré.
Moviment
El 29 de maig es trasllada el fons musical de l’ACT a l’AHAT.

A l’estiu del 2012 es va iniciar el trasllat de tota la documentació de la seu de l’Arxiu Capitular a la de
l’AHAT. El motiu és el mal estat de la teulada de l’edifici, poder gestionar la documentació i oferir un
millor servei als investigadors.
Usuaris, consulta i préstecs
Al llarg de l’any 2012 el personal de l’AHAT va atendre 51 consultes de 17 usuaris diferents a la sala de
consulta. Es van servir 227 unitats documentals; 202 eren documents del fons de la Catedral i 25
documents del fons del Capítol de la Catedral. Respecte als estudis realitzats amb aquesta documentació,
cal remarcar el predomini de la recerca demogràfica, amb el 68% d’unitats documentals utilitzades per a
aquesta finalitat, davant el 18% per a l’elaboració d’articles, l’11% per a l’elaboració d’estudis genealògics, l’1,5% per a l’elaboració de tesis doctorals, l’1,5% per a l’elaboració de monografies i l’1% per a la
recerca administrativa.
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Instruments de treball elaborats amb el programa gArxiu adaptat a la normativa de descripció
arxivística de Catalunya (NODAC)
Descripció i informatització del fons Catedral
Sèrie Obra
Llibres d’obra (1881-1920), 47 unitats documentals
Plets (1670-1803), 6 unitats documentals
Sèrie Fàbrica (1422-1747), 8 unitats documentals.
Sèrie Parroquialies (1494-1872), 619 unitats documentals.
Sèrie Confraries
Confraria de la Mare de Déu dels Sastres (1556-1835), 4 unitats documentals.
Sèrie Carnisseries (1615-1899), 9 unitats documentals
Sèrie Campanes (1768-1849), 2 unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Capítol de la Catedral
Sèrie Secretaria Capitular
Subsèrie Actes Capitulars (1948-1995), 3 unitats documentals.
Subsèrie Índexs d’actes capitulars (1409-1945), 10 unitats documentals.
Subsèrie Exhíbites de les actes capitulars (1864-1995), 32 unitats documentals
Subsèrie Índexs de les exhíbites de les actes capitulars (1842-1939), 2 unitats documentals.
Sèrie Dignitats i oficis
Subsèrie Cambreria (1186-1855), 8 unitats documentals.
Subsèrie Priorat (1800-1850), 1 unitat documental.
Subsèrie Ardiaconat de Vila-seca (1300-1789), 5 unitats documentals.

Sèrie Canongies, comensalies i beneficis
Subsèrie Testaments (1290-1950), 10 unitats documentals.
Subsèrie Col·lacions (1674-1880), 1 unitat documental.
Subsèrie Caucions (1530-1850), 1 unitat documental.
Subsèrie Possessions (1751-1931), 2 unitats documentals.
Sèrie Mensa Capitular
Subsèrie Reus (1509-1830), 16 unitats documentals.
Subsèrie Bosseria (1612-1632), 1 unitat documental.
Subsèrie Comunes distribucions (1510-1798), 12 unitats documentals.
Subsèrie Senyorius/jurisdiccions (1616-1809), 23 unitats documentals.
Subsèrie Administracions (1710-1860), 40 unitats documentals.
Subsèrie Causes Pies (1586-1810), 2 unitats documentals.
Subsèrie Propietats (1761-1855), 3 unitats documentals.
Sèrie Caritat (1557-1794), 6 unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Comunitat de preveres
Sèrie Confraria de Santa Maria dels preveres de la Catedral de Tarragona (1533-1860), 18 unitats
documentals.
Sèrie Congregació de Sant Miquel del Pla (1639-1847), 3 unitats documentals.
Sèrie Gremi de beneficiats de l’Església de Tarragona (1772-1861), 1 unitat documental.
Sèrie Clergat de l’Església de Tarragona (1772-1861), 1 unitat documental.
Documentació catalogada
248
1035

2011
2012
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En total, el 2012 es van catalogar 1.035 unitats documentals amb el gArxiu, el programa informàtic de
gestió documental de l’AHAT i l’ACT.
També es va elaborar un inventari de la documentació relacionada amb les obres i diverses restauracions
efectuades a la Catedral. Aquesta sèrie consta de 23 capses.
Digitalització
Inici de la digitalització de la sèrie Obra (1335-1500), 4 unitats documentals.
Inici de la digitalització de la sèrie Actes capitulars (1409-1600), 26 unitats documentals.
Inici de la digitalització de la sèrie Fàbrica (1422-1599), 3 unitats documentals.
Inici de la digitalització de la sèrie Carteria (1260-1691), 4 unitats documentals.
Digitalització de part de la sèrie Cambreria, 9 unitats documentals.
Digitalització de part de la sèrie Mensa Capitular, 15 unitats documentals.

2009
2012

Unitats documentals digitalitzades
43
66
TOTAL

109

Imatges digitals
1.976
15.649
17.625

Web de l’ACT
Des del 25 d’abril es poden consultar des de la intranet de l’ACT els documents digitalitzats de la sèrie
Actes capitulars, Obra, Fàbrica, Carteria i Administració de la Pobla de Mafumet.
Des del 8 d’octubre es pot consultar des del web de l’ACT la documentació digitalitzada de la sèrie de
l’Administració de la Pobla de Mafumet.
Conservació i restauració
El dia 24 d’abril es va anar a recollir al monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona un document
restaurat del fons de la Comunitat de Preveres. Es tracta d’un llibre de caixa de la comunitat de preveres
de la Catedral de Tarragona.
Convenis i col·laboracions institucionals
Conveni de col·laboració amb la Fundació Noguera. El dia 27 de desembre de l’any 2012 es va signar el
conveni de col·laboració amb la Fundació Noguera. El projecte té una durada de 10 mesos que permetrà la publicació dels llibres anomenats De Rebus Gestis Ecclesiæ, on apareixen diversos successos acorreguts a Tarragona des de l’òptica de l’Església del moment.
Col·laboració amb la càtedra Antoni Pedrol i Rius per al finançament en la digitalització de les unitats
documentals de les sèries Cambreria i Mensa Capitular referents a Reus.
Acció cultural
Difusió
El dia 1 de juny de 2012 el Diari de Tarragona va publicar una notícia referent a les primeres 37
unitats documentals digitalitzades del fons de l’ACT disponibles per als usuaris via intranet, així com
també de la feina que s’havia fet a l’Arxiu fins llavors.
Cursos, conferències i jornades
El dia 16 de febrer, a l’Antiga Audiència de Tarragona, es va presentar el llibre Memòria del setge i
ocupació de Tarragona. La Guerra del Francès en els fons documentals de l’Arxiu Arxidiocesà, dels
autors Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre., Joan M. Quijada Bosch i Neus Sánchez Pié. L’acte va tenir
lloc a les 20.00 h i va ser presentat pel Dr. Ramon Arnabat Mata.
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre.
Canonge arxiver
Neus Sánchez Pié
Responsable de la catalogació de l’ACT
Joan Maria Quijada Bosch
Tècnic de l’AHAT
Tarragona, 15 de maig de 2013

