MEMÒRIA
de les activitats de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona de l’any 2015
L’AHAT, és una institució cultural que pertany a l’Arquebisbat de Tarragona, entre d’altres, acull i
gestiona els fons de l’Arxiu Capitular de Catedral de Tarragona i l’Arxiu de l’Hospital de Sant Pau i Santa
Tecla de Tarragona que té en dipòsit, amb la finalitat conservar, restaurar i facilitar-ne l’accés i la consulta.
Objectius i projectes
Durant l’estudi que s’està duent a terme sobre l’estat dels arxius eclesiàstics de l’arquebisbat de
Tarragona, especialment els parroquials, abans, durant i després de la Guerra Civil espanyola es va poder
localitzar l’arxiu parroquial de sant Magí de Rocamora que es creia destruït durant els primers dies de la
revolució. La documentació s’havia salvat durant la guerra i després d’un seguit de peripècies havia anat a
parar a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. El seu arxiver Mn. Josep M. Martí Bonet va donar totes les facilitats
perquè l’arxiu fons reintegrat a l’arquebisbat de Tarragona. Després de 79 anys “perduts”, el dia 29 d’abril els
documents tornaven a casa.
Un altre aspecte important del 2015 ha estat la renovació de les webs de l’AHAT i l’ACT per tal de fer-les
més àgils i intuïtives per als usuaris. Amb aquesta finalitat s’ha suprimit l’obligatorietat de registrar-se per
accedir als documents digitals, facilitant així, encara més, l’accés a la documentació digitalitzada. Una altra
de les novetats de la nova web és la possibilitat de sol·licitar la reproducció de les imatges en format pdf, en
lloc de paper tal com es feia fins ara. 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 en correu postal. Això permet
disposar de la documentació sol·licitada en el mateix moment.
El 2015 es va seguir amb la política de concentració de fons documentals. Es van dipositar documentació
de 20 fons parroquials, dels quals un era nou. També es dipositaren 4 de fons personals, dos de mossens i dos
de seglars. El Departament d’Assumptes Econòmics diposita tota la documentació de la desapareguda figura
de l’arquitecte tècnic i l’Acció Catòlica de Tarragona també dipositar la part històrica del seu fons. Per altra
banda, es va dipositar 83 llibres de registres del cementiri corresponen a l’Arxiu Històric de l’Hospital de
Sant Pau i Santa Tecla. Cementiri. En total es van dipositar 97,44 ml de documentació.
Internament el personal de l’arxiu va continuar a organitzant, classificant, descrivint i catalogant els fons
documentals amb el programa informàtic gArxiu, adaptat a la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC). El 2105 es van catalogar 4.503 unitats documentals. Així mateix, com en els anys anteriors es va
continuar amb la indexació dels testaments, dispenses matrimonials, expedients matrimonials i expedients de
trasllats de cadàvers. De tots els fons documentals dipositats durant l’any 2015 es van realitzar els inventaris
sumaris que van permetre formalitzar l’acta de lliurament i alhora la seva localització. Per altra banda,
després de tres anys de treball continuat el professor Josep M. Gregori va enllestir el catàleg del fons musical
de l’ACT. Així doncs, d’aquest arxiu s’han catalogat un total de 1.704 unitats documentals. Igualment s’ha
treballant amb el fons de l’AHSPT catalogant-se 273 unitats documentals.
Durant el 2015 es va continuar amb la tasca de digitalització dels fons documentals de l’AHAT gràcies al
finançament obtingut a través de diversos convenis, ajuts i de la col·laboració desinteressada de diversos
particulars. En total es van digitalitzar dels fons de l’AHAT 1.001 unitats documentals que representen
219.753 imatges, de l’ACT es van digitalitzar 561 que equivalen a 22.380 imatges i de l’AHSPT únicament
una unitat documental amb 59 imatges. En total dels tres arxius és de 9.298 documents digitalitzats que
representen un volum total de 1.526.097 imatges.
Progressivament, els documents en mal estat, que malauradament són bastants, es van restaurant en la
mesura de les possibilitats econòmiques de l’AHAT. El 2015 el Taller de Restauració de Documents Gràfics
del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona va restaurar els llibres sagramentals de Mont-ral del
segle XVII i de Rocafort de Queralt dels segles XVI i XVII.
En l’àmbit de la col·laboració amb les institucions, cal destacar la subvenció atorgada per la Diputació de
Tarragona va atorgar una subvenció per tal de digitalitzar els registres sacramentals de deu parròquies de
l’Arquebisbat de Tarragona. També es van signar convenis per digitalitzar documentació amb els ajuntament
d’Alforja i Vallbona de les Monges, amb la Diputació de Barcelona i la Congregació de Senyores de la Mare
de Déu de la Soledat de Tarragona. També cal destacar la sensibilitat de l’ajuntament de Rocafort de Queralt
envers el seu patrimoni documental finançant la restauració de quatre llibres sagramentals dels segles XVI i

XVII. Finalment, com en els darrers anys, l’empresa Dinser Servicios Informáticos S.L., va col·laborar amb
el projecte de digitalització dels fons parroquials.
Aquest 2015 l'AHSPT va crear la seva pròpia xarxa social de facebook per tal de promoure els seus fons
documentals i oferir als seus seguidors notícies relacionades amb el món de la sanitat, des de la vessant
històrica, i dels arxius hospitalaris.
Finalment, agrair als 20 particulars que desinteressadament han col·laborat amb el projecte de
digitalització dels fons documentals ja que gràcies a les seves aportacions s’han pogut digitalitzar 77
documents, principalment documentació de fons parroquials (llibres sagramentals, testaments, capítols
matrimonials, manuals notarials, etc.), i d’altres fons. Tota aquesta documentació digitalitzada esta a l’abast
de tothom al web www.ahat.cat

Personal
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre., director.
Joan Maria Quijada Bosch, tècnic-arxiver.
Neus Sánchez Pié, tècnic-arxiver, responsable de l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
i de l’Arxiu Capitular de Tarragona.
Jordi Altés Martí, enginyer informàtic superior.
Teresa Salort Volart, administrativa.
Sergi Tella Pàmies, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura
Pràctiques externes del curs acadèmic 2014-2015.
Maria López Carrera, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura
Pràctiques externes del curs acadèmic 2014-2015.
Natalia Mora Puente, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura
Pràctiques externes del curs acadèmic 2014-2015.
Mercè Ollé Fortuny, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura
Pràctiques externes del curs acadèmic 2015-2016.
Joan Roca Peralta, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores de pràctiques de l’assignatura
Pràctiques externes del curs acadèmic 2015-2016.
Isabel Sanromà Lucia, voluntària.
Montserrat Coll Calaf, voluntària.
Joan Queralt Vidal, voluntari.
Joan Cañas Folch, voluntari.
Àngela Morriseny, voluntària.
Formació del personal
— El dia 13 d’octubre, visita de treball a l’Arxiu Gavín i l’Arxiu del Monestir de Bellpuig de les
Avellanes.
— Asistencia a Girona a la III Jornada Museus i Patrimoni de l'Església a Catalunya: La salvaguarda
del patrimoni religiós català durant la Guerra Civil Espanyola organitzades pel Museu d'Art de
Girona, el Museu Episcopal de Vic i el Museu de Lleida. Les jornades tingueren lloc a Institut
Català de Recerca en Patrimoni Cultural situat a l’edifici de la Pia Almoina.
Moviment i tractament de fons:
Nous fons dipositats
Parroquials
Aguiló. Parròquia de Santa Maria (1544-1966), 1,08 ml.
Personals

Sra. Rosa Maria Sánchez Cornadó [segle XX], 0,60 ml.
Sr. Vicenç de Moragas i Rodas [segle XX], 0,96 ml.
Mn. Ernest Gabernet Morros [segle XX], 1,44 ml.
Cúria
Departament d’Assumptes Econòmics [segle XX a 2015], 69 ml.
Institucions
Acció Catòlica de Tarragona [segle XX], 6,72 ml.
Grup Joan XXIII de Reus [segle XX], 0,12 ml.

Ingressos de documentació de fons existents
Parroquials
Belltall. Parròquia de Sant Pere apòstol (1881-2014), 0,12 ml.
Cunit. Parròquia de Sant Cristòfol (1852-1970), 0,36 ml.
Forès. Parròquia de Sant Miquel arcàngel (1883-2007), 0,12 ml.
Llorenç de Rocafort. Parròquia de Sant Abdó i sant Senén (1604-1968), 0,12 ml.
Montferri. Parròquia de Sant Bartomeu (1898-2007), 0,84 ml.
Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel arcàngel (1810-1983), 1,44 ml.
Pont d’Armentera, el. Parròquia de Sant Pere apòstol (1894-1976), 0,24 ml.
Pontils. Parròquia de Santa Maria (1930-1980), 0, 12 ml.
Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador (1891-2007), 0,12 ml.
Rocamora. Parròquia de Sant Magí 1804-1936), 0,72 ml.
Rocallaura. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir (1893-1992), 0,12 ml.
Rodonyà. Parròquia de Sant Joan Baptista (1911-1978), 0,36 ml.
Santa Perpètua de Gaia. Parròquia de Santa Maria (1930-1961), 0,12 ml.
Sarral. Parròquia de Santa Maria (1918-1981), 0,24 ml.
Selva del Camp, la. Parròquia de Sant Andreu apòstol (1622-1658), 0,12 ml.
Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume apòstol (1891-1948), 0,24 ml.
Vallbona de les Monges. Parròquia de Santa Maria (1939-1967), 0,60 ml.
Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria (1940-1996), 3,48 ml.
Vimbodí. Parròquia de la Transfiguració del Senyor (1446-1982), 3 ml.
Personals
P. Francesc Xammar Vidal, s.j. [segle XX], 0,36 ml.
Institucions
Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Cementiri [segle XX], 4,68 ml.

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Documentació dipositada
28,42 ml.
23,04 ml.
89,28 ml.
62,92 ml.
87,88 ml.
48,34 ml.

2013
2014
2015

19,80 ml.
44,88 ml.
97,44 ml.

TOTAL

502,00 ml.

Usuaris, consulta i préstecs
Al llarg de l’any 2015 el personal de l’AHAT va atendre 487 consultes de 149 usuaris diferents a la sala
de consulta, 57 dels quals era el primer cop que hi venien. Es van servir 1.405 unitats documentals; 1.243 era
documentació del fons Parroquials, 145 del fons dels Arquebisbes, 143 del fons del Vicariat i Oficialat
Eclesiàstic, 37 del fons de Secretaria de Cambra i Govern, 31 del fons d’Associacions i confraries, 8 del fons
de Monacals, Religiosos i Religioses, 1 del fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense, 183 dels fons
personal, 74 de l’Arxiu Capitular de Tarragona i 1 de l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.
Respecte als estudis realitzats amb aquesta documentació, cal remarcar el predomini de la recerca genealògica
amb el 73,23 % d’unitats documentals utilitzades per a aquesta finalitat, davant el 26,76 % per a l’elaboració
d’estudis demogràfics, toponímics, onomàstics, paleogràfics o d’altres àmbits de recerca.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Consultes
1.205
921
840
807
747
656
487

Usuaris
220 (180)*
214 (136)*
273 (97)*
210 (118)*
192 (158)*
202 (85)*
149 (57)*

5.663

Unitats documentals consultades
3.841
2.964
2.774
2.426
2.517
2.272
1.866

831**

18.660

* Entre parèntesis els usuaris registrats nous per any.
** Total d’usuaris nous

Tanmateix, l’AHAT ha rebut 403 consultes externes, via correu electrònic, correu ordinari o telèfon.
Usuaris presencials ACT

Consultes

Usuaris

Unitats documentals consultades

2011

56

12

184

2012

51

17

227

2013

18

12

78

2014

26

12

53

2015

16

5

74

TOTAL

167

58

616

Tanmateix, l’ACT ha rebut 38 consultes externes, via correu electrònic, correu ordinari o telèfon.

Usuaris presencials AHSPT
A partir del 5 de maig de 2014 l’accés a la documentació es fa mitjançant la web, ja que la majoria de
documentació a la qual es permet el seu accés, segons la legislació vigent, esta digitalitzada. Per aquest motiu
hi ha una davallada de consultes presencials.

Consultes

Usuaris

Unitats documentals consultades

2012

54

8

138

2013

10

5

22

2014

1

1

1

2015

1

1

1

TOTAL

66

15

162

L’AHSPT ha rebut 34 consultes externes, via correu electrònic, correu ordinari o telèfon.
La disminució de investigadors presencials es veu compensada amb escreix amb l’augment, any rere any,
de la consulta de la documentació digitalitzada a través de les tres webs pròpies de cadascun dels arxius.
Estadístiques web AHAT
L'any 2015 la web de l’AHAT va rebre 108.298 visites de 24.000 usuaris de 42 països, que van visualitzar
un total de 5.305.806 imatges de documents digitalitzats. El web va tenir una mitjana de 296 visites diàries.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Visites
13.171
27.008
43.290
64.852
74.076
82.967
108.298

TOTAL

413.662

Usuaris absoluts
4.753
7.963
11.689
16.112
16.746
18.886
24.000

Imatges visualitzades
219.304
746.755
1.360.746
2.372.491
3.575.616
4.621.505
5.305.806
18.202.223

Estadístiques web ACT
L'any 2015 la web de l’ACT va rebre 1.633 visites de 582 usuaris de 64 països, que van visualitzar un
total de 2.911 imatges de documents digitalitzats.

2012

Visites
501

Usuaris absoluts
400

Imatges visualitzades
924

2013
2014
2015

1.343
1.670
1.633

TOTAL

5.147

963
1.390
1.346

6.103
5.726
2.911
15.664

Estadístiques web AHSPT
L'any 2015 la web de l’AHSPT va rebre 895 visites de 582 usuaris de 16 països, que van visualitzar un
total de 9.029 imatges de documents digitalitzats.

2014*
2015
TOTAL

Visites
913
895

Usuaris absoluts
617
582

Imatges visualitzades
11.816
9.029

1.808

20.845

* Dades des del 5 de maig del 2014

Instruments de treball elaborats amb el programa gArxiu adaptat a la normativa de descripció
arxivística de Catalunya (NODAC)
Descripció i informatització dels fons de l’AHAT
Arquebisbes, 63 unitats documentals.
Vicariat i Oficialat Eclesiàstic, 1.381 unitats documentals.
Secretaria de Cambra i Govern, 595 unitats documentals.
Administració econòmica, 7 unitats documentals.
Parroquials, 2.208 unitats documentals.
Confraries i associacions, 7 unitats documentals.
Institucions, 225 unitats documentals.
Monacals, religiosos i religioses, 1 unitat documental.
Planimetria, 16 unitats documentals.
En total, el 2015 es van catalogar 4.503 unitats documentals de l’AHAT amb el gArxiu, el programa
informàtic de gestió documental.
Documentació catalogada
2006
1.432
2007
1.100
2008
1.427
2009
2.814
2010
4.749
2011
3.921
2012
3.492
2013
2.081
2014
2.268
2015
4.503
TOTAL

27.787

Continuant amb les tasques d’indexació de la documentació, el 2015 es van descriure 120 testaments, 423
dispenses matrimonials, 1.685 expedients matrimonials i 688 expedients de trasllats de cadàvers.

Descripció i informatització de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona
Fons Catedral, 29 unitats documentals.
Fons Capítol Catedral, 240 unitats documentals.
Fons Comunitat de preveres, 13 unitats documentals.
En total, el 2015 es van catalogar 1.704 unitats documentals de l’ACT amb el gArxiu, el programa
informàtic de gestió documental.

2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Documentació catalogada
248
1.035
802
117
1.704
3.906

Descripció i informatització de l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Fons Hospital de Sant Pau Santa Tecla, 190 unitats documentals.
Fons Cementiri, 83 unitats documentals.
En total, el 2015 es van catalogar 273 unitats documentals de l’AHSPT amb el gArxiu, el programa
informàtic de gestió documental.

2010
2011
2013
2014
2015
TOTAL

Documentació catalogada
49
2.191
192
31
273
2.687

Digitalització
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

2008-2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Unitats documentals digitalitzades
710
730
1.618
697
909
1.125
1.001
TOTAL

6.790

Imatges digitals
183.345
112.677
305.896
123.512
143.869
192.861
219.753
1.281.913

Arxiu Capitular de Tarragona

2009
2012
2013
2014
2015

Unitats documentals digitalitzades
21
59
103
29
561
TOTAL

773

Imatges digitals
6.520
49.736
74.512
17.117
22.380
170.265

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

2012
2013
2014
2015

Unitats documentals digitalitzades
689
1.004
41
1
TOTAL

1.735

Imatges digitals
37.877
34.448
1.535
59
73.919

En total l’AHAT gestiona la conservació de la digitalització de la documentació dels tres arxius: AHAT,
ACT i AHSPT. En total els tres arxius sumen un total 9.298 unitats documentals digitalitzades que
representen un volum de 1.526.097 imatges digitals.
Per tal de garantir l’òptima conservació de tot aquest volum d’informació l’AHAT compta amb un sistema
propi repositori digital, el qual garanteix, en tot moment, la seva correcta conservació.

Conservació i restauració
El Taller de Restauració de Documents Gràfics del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona
durant el 2016 va restaurar un seguit de llibres sagramentals de les parròquies de Sant Pere ad Vincula de

Mont-ral i Sant Salvador de Rocafort de Queralt. En el primer cas foren el llibre de baptismes (1607-1619), el
llibre de baptismes (1619-1642), el llibre de baptismes (1643-1667), el llibre de baptismes (1671-1697), el
llibre de confirmacions (1607-1611), el llibre de matrimonis (1606-1696) i el llibre d'òbits (1606-1674). I de
Rocafort de Queralt el llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1640-1649), el llibre de baptismes (16491674), el llibre de matrimonis (1731-1765) i el llibre d'òbits (1566-1639).

Convenis i col·laboracions institucionals
— Subvenció de 12.000 eur atorgada per la Diputació de Tarragona per a la digitalització dels llibres
sagramentals de les parròquies de Santa Maria d’Aguiló, Sant Jaume apòstol de Bràfim, l’Assumpció
de les Borges del Camp, Santa Maria de Cabra del Camp, Santa Maria de Cambrils, Sant Maria de
Cornudella de Montsant, Sant Pere apòstol de Poboleda, Sant Pere apòstol de Riudecols i Santa Maria
de Vallmoll.
— Conveni amb la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat de Tarragona. El 2 de
febrer la Sra. Maria Dolores Nolla Tapias, priora de la congregació, i el director de l’AHAT Mn.
Manuel M. Fuentes i Gasó, van signar un conveni per que permetrà la digitalització de la
documentació referent a l’esmentada confraria conservada a l’AHAT.
— Conveni amb la Diputació de Barcelona. El 20 d’abril l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells,
arquebisbe de Tarragona i primat, i l’Excm. senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la
Diputació de Barcelona, van signar el conveni de col·laboració que permetrà la digitalització de la
documentació relativa a les comarques de l’Anoia, el Baix Llobregat i el Maresme que es troba al fons
patrimonial de la Família Foxà.
— Conveni amb l’ajuntament d’Alforja. El 12 de maig l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells,
arquebisbe de Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez, alcalde d’Alforja, van
signar el conveni de col·laboració per tres anys que permetrà la digitalització de la sèrie de llibres
sagramentals del fons documental de la parròquia de Sant Miquel arcàngel d’Alforja.
— Conveni amb el Col·legi d’Arquitectes de la demarcació de Tarragona. El 9 de juliol Mn. Manuel M.
Maria Fuentes i Gasó, director de l’AHAT, i el Sr. Joan Tous i Gomà-Camps, president del el Col·legi
d’Arquitectes de la demarcació de Tarragona, van signar el conveni de col·laboració per tal de portar a
terme la catalogació del fons de l’arquitecte Ramon Salas i Ricomà dipositat a l’AHAT.
— Conveni amb l’ajuntament de Vallbona de les Monges. El 12 de novembre l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume
Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Ramon Bergadà Benet, alcalde de
Vallbona de les Monges, van signar el conveni de col·laboració que permetrà la digitalització de la
sèrie de llibres sagramentals del fons documental de la parròquia de Santa Maria de Vallbona de les
Monges i Sant Llorenç, diaca i màrtir, de Rocallaura.
— Col·laboració de l’empresa Dinser Servicios Informáticos S.L. per a digitalitzar 15 llibres
sagramentals (baptismes i matrimonis) de la parròquia de Sant Pere apòstol de Reus entre els segles
XVI i XIX, així com la sèrie complerts dels llibres sagramentals de les parròquies de Sant Jaume
apòstol de Nalec, Sant Miquel dels Omellons, Santa Maria dels Omells de na Gaia, la Transfiguració
del Senyor de Rocafort de Vallbona i els llibres sagramentals fins al segle XVII de Sant Jaume apòstol
d’Arbeca .
— Cessió temporal de 12 cartes i tres carpetes de les excavacions de Mn. Joan Serra i Vilaró al Museu
d’Arqueologia de Catalunya per a l’exposició “La dècada prodigiosa (1914-1925). L’arqueologia
catalana, un instrument vertebrador al servei de la Mancomunitat de Catalunya”. Del 18 de desembre
de 2014 al 15 de març de 2015.
— Col·laboració amb l’ajuntament de Rocafort de Queralt. L’ajuntament va sufragar els costos de la
restauració d’uns llibres sagramentals dels segles XVI i XVII de la parròquia.

Donacions i mecenatge
— El juny del 2013 l’AHAT va oferir als seus investigadors, simpatitzants i amics la possibilitat
d’esdevenir patrocinadors del projecte de digitalització, i participar d’una manera activa en el seu
finançament. L’any 2015 l’AHAT vint particulars van aportar el seu granet de sorra al projecte i amb
les seves donacions es van poder digitalitzar 77 documents, principalment documentació de fons
parroquials (llibres sagramentals, testaments, capítols matrimonials, manuals notarials, etc.), però
també alguna dispensa matrimonial. Tot seguit les persones que enguany han col·laborat amb el
projecte de digitalització: Marc Barella Hernández, Miquel Castellví Rosell, Salvador Escuté Boqué,
Xavier Estivill Pallejà, Família Armejach, Héctor Félix Aizcorbe, Xavier Guillamon Escriche, Josep
Maria Montserrat Ramon, Jordi Plana Tomàs, Jordi Recasens Guinjoan i deu persones més que van fer
aportacions anònimament. A tots gràcies per ajudar-nos a tirar endavant!

Acció cultural
Difusió
— El dia 3 de maig, el Diari de Tarragona publica l’article del periodista Jordi Cabré Los archivos
perdidos de Sant Magí, on s’explica la recuperació del fons documental de la parròquia de Sant
Magí de Rocamora que s’havia donat per perdut durant la Guerra Civil espanyola.
— El dia 15 de novembre, el diari La Vanguardia publica l’article del periodista Esteve Giralt La
Genealogia pels núvols on es presenta el projecte de digitalització dels fons parroquials de
l'AHAT.
Cursos, conferències i jornades
— El dia 9 de gener, van visitar l’AHAT, deu alumnes del màster de cultures medievals de la
Universitat de Barcelona acompanyats pels professors Dr. Antoni Conejo Dapena i el catedràtic de
paleografia Ignasi J. Baiges Jardí.
— El dia 31 de gener, a l’aula de Sant Magí del Centre Tarraconense El Seminari va tenir lloc el
Taller d’iniciació a la Genealogia impartit per la genealogista professional Mireia Nieto. Les
quinze places ofertades es van cobrir.
— El dia 14 de febrer, visita guiada a sis mecenes que van participar al micromecenatge de Verkami
per digitalitzar els llibres sagramentals de les tres parròquies de Valls.
— El dia 24 de març, van visitar l’AHAT, uns trenta alumnes de l’assignatura d’Arxivística del Grau
d’Història de la URV, acompanyats per la professora Coral Cuadrada Majó.
— Els dies 13, 16, 20 i 23 d’abril i 4, 7, 11 i 14 de maig es va realitzar, a l’Aula Sant Magí del Centre
Tarraconense El Seminari, el curs de Paleografia. Eines per treballar la documentació organitzat
per l’AHAT. El curs va ser impartit pel Dr. Daniel Piñol i Alabart, professor titular de Ciències i
Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de Barcelona. Hi van haver trenta alumnes
matriculats.
— El dia 14 de maig, a la sala de Santa Tecla del Centre Tarraconense El Seminari es va presentar el
llibre Correspondència del Dr. Francesc d’A. Vidal i Barraquer, cardenal arquebisbe de
Tarragona, amb Secretaria d’Estat de la Santa Seu (1936-1939) editat per Tirant lo Blanc, dels
autors Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, Joan Maria Quijada Bosch i Neus Sánchez Pié. La
presentació va anar a càrrec de Mn. Josep Raventós. Hi van assistir una cinquantena de persones.
Amb aquesta presentació es va donar per tancat les celebracions l’Any Cardenal Vidal i
barraquer. Testimoni fidel (1943-2013).
— Els dies 18 i 19 de juny, a la sala de Santa Tecla del Centre Tarraconense El Seminari, va tenir lloc
les I Jornades d’Història Mn. Sanç Capdevila i Felip sota el títol La Repoblació del Camp de
Tarragona. Estat de la qüestió. El primer dia van intervindré el Dr. Lucas Villegas-Aristizábal,
Lecturer at Richmond The American International University in London, La influencia de las

cruzadas en la participación normanda en la frontera del Ebro y caso de Tarragona. Mn. Josep
M. Masnou Pratdesaba, arxiver encarregat de l'arxiu de la Cúria del bisbat de Vic amb la
Participació del bisbe de Vic en la repoblació de Tarragona. El Dr. Eduard Juncosa Bonet,
professor de la Universitat Complutense de Madrid, Tarragona. El desenvolupament del
condomini. El Sr. Ezequiel Gort Juanpere, exdirector de l'Arxiu Municipal de Reus, amb La
colonització i la formació de les poblacions del Camp de Tarragona. El segon dia els
conferenciants foren el Dr. Josep M. Sans Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya i
Acadèmic, Reconquesta i colonització a la Conca de Barberà. El Dr. Antoni Virgili Colet,
professor d’Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Sra. Montserrat
Rovira Rafecas, doctorand, amb La colonització feudal del Camp de Tarragona: dels castra a les
viles noves. Connexions amb Tortosa. Les jornades es van cloure amb una taula rodona on hi
participaren el Dr. Lucas Villegas-Aristizábal, el Dr. Antoni Virgili Colet, el Dr. Josep M. Sans
Travé i Mn. Josep M. Masnou Pratdesaba.

— El dia 13 de setembre, a la catedral de Tarragona va tenir l’acte de presentació el llibre Joan
Crisòstom Ripollès (1678-1746) Música Eclesiàstica per a 1, 2, 4 i 8 veus, volum número 4 de la
col·lecció Mestres Catalans Antics, a càrrec del seu autor el Dr. Josep Maria Gregori Cifré. Acte
seguit, hi va haver un concert dedicat als mestres de la Catedral de Tarragona dels segles XVI i
XVIII interpretat per la Capella de Música de Santa Maria del Pi de Barcelona que juntament amb
el projecte IFMuC de la UAB compten amb una línia de col·laboració per tal de donar difusió al
repertori eclesiàstic inèdit dels compositors que regien els magisteris dels principals centres de
producció musical de Catalunya. El concert va oferir una mostra del repertori compositiu dels
mestres actius a la catedral de Tarragona entre els segles XVI i XVIII: l’organista Joan Ferrer
(1505-1517), els mestres de capella Rafael Coloma (1589-1591 i 1595-1600), Nicasi Çorita (15781585), Joan Pujol (1593-1595), Pere Riquet (1619), Benet Buscarons (1672), Felip Olivellas
(1677), Tomàs Milans i Joan Crisòstom Ripollès (1708-1746). L’acte es va incloure dins del
programa de les Festes de Santa Tecla.
— El dia 26 d’octubre, van visitar l’AHAT, deu alumnes de l’assignatura Art i Patrimoni del Grau
d’Història de l’Art de la URV, acompanyats per la professora Anna Isabel Serra Masdéu.
Webs de l’AHAT, l’ACT i l’AHSPT
— Des del dia 22 de gener es poden consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals
digitalitzats de les parròquies de Santa Maria de Maldà, Santa Maria de la Pobla de Montornès,
Santa Maria Magdalena del Pont d’Armentera i Sant Jaume apòstol d’Ulldemolins.
— El dia 5 de març l’AHSPT s’estrena a la xarxa social de facebook.
— El dia 6 de març s’incorporen nous títols digitalitzats a l’apartat de Bibliografia de la web de
l’AHSPT.
— Des del dia 25 d’abril es poden consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals digitalitzats
de les parròquies de Sant Jaume apòstol d’Arbeca, Sant Jaume apòstol de Nalec, Sant Miquel
arcàngel dels Omellons, Santa Maria dels Omells de na Gaia, Santa Maria Magdalena del Pont
d’Armentera, la Transfiguració del Senyor de Rocafort de Vallbona, Sant Jaume apòstol
d’Ulldemolins, Sant Antoni Abad, Sant Joan Baptista i la Mare de Déu del Carme de Valls i Sant
Salvador del Vendrell.
— Des del dia 15 de maig es poden consultar al web de l’AHAT nova documentació parroquial
digitalitzada dels fons documentals de Sant Miquel arcàngel de l’Albiol, Assumpció de Capafonts,
Santa Maria de la Morera de Montsant, Santa Maria de Fulleda, Sant Pere apòstol de Poboleda,
Sant Pere apòstol de Reus, Santa Maria de Tarrés i Santa Maria del Vilosell.
— El dia 3 de juny s’incorporen nous títols digitalitzats a l’apartat de Bibliografia de la web de
l’AHSPT.

— Des del dia 17 de juny es poden consultar a la web de l’AHAT nous llibres digitalitzats de
baptismes i matrimonis de la parròquia de Sant Pere apòstol de Reus.
— Des del dia 2 de juliol es poden consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals de Sant
Andreu apòstol de la Selva del Camp i Santa Maria del Vilosell, i diversa documentació parroquial
de Sant Miquel arcàngel de Vespella de Gaia.
— Des del dia 24 de juliol es pot consultar a la web de l’AHAT tota la documentació de Sant Magí de
la Brufaganya, tant la que fa referència al fons parroquial de Rocamora com també la del fons del
monestir dominic de Sant Magí de la Brufaganya
— Des del dia 31 de juliol es poden consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals de les
parròquies de Santa Maria de Bellvei, Sant Miquel arcàngel de Cervià de les Garrigues, Santa
Maria de Maldà, Sant Salvador de Rocafort de Queralt, Sant Magí de Rocamora i Santa Maria del
Vilosell.

— Des del dia 2 de setembre es pot consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals de les
parròquies de Sant Magí de Rocamora, Sant Jaume apòstol de Bràfim, Sant Jaume apòstol dels
Garidells, Santa Llúcia, verge i màrtir, de santes Creus, Santa Maria de Vallmoll, Santa Andreu
apòstol de la Selva del Camp, Santa Maria de Tarrés, Sant Salvador del Vendrell i Sant Pere
apòstol de Vilabella, i manuals notarials de Sant Miquel arcàngel de Vespella de Gaià.
— El 23 d’octubre es van activar les noves webs de l’AHAT i de l’ACT. La principal novetat és la
supressió de l’obligatorietat de registrar-se per accedir als documents digitals, facilitant així,
encara més, l’accés a la documentació digitalitzada. Una altra de les novetats de la nova web és la
possibilitat de sol·licitar la reproducció de les imatges en format pdf, en lloc de paper tal com es
feia fins ara. 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 en correu postal. Això permet
disposar de la documentació sol·licitada en el mateix moment.
— Des del dia 30 d’octubre es pot consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramental i
documentació de de les parròquies de Sant Miquel arcàngel d’Alforja, Sant Vicenç, diaca i màrtir,
d’Albarca, Sant Bartomeu d’Albinyana, Santa Maria de Cambrils, Sant Simó de Fontscaldes, Sant
Miquel arcàngel del Montmell, Sant Pere apòstol de Riudecols i Santa Maria de Vallmoll.
— Des del dia 2 de desembre es poden consultar al web de l’AHAT nous llibres sagramentals de les
parròquia de Santa Maria d’aguiló, Sant Cristòfol de Cunit, Sant Miquel arcàngel de Marmellar i
Santa Maria de Maldà.

Biblioteca auxiliar i hemeroteca
Per altra banda, es va seguir amb la política d’adquisició, tant a través de compra com per donacions, de
monografies d’història local de les poblacions de l’arxidiòcesi de Tarragona, així com d’obres
especialitzades d’història en general com de l’Església.
Joan M. Quijada Bosch
Tècnic de l’AHAT

Neus Sánchez Pié
Tècnica de l’ACT i l’AHSPT

Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre.
Director de l’AHAT
Tarragona, 31 de gener de 2016

