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secció oficial
Sr. Arquebisbe
Carta
de suport al Sant Pare

El Arzobispo de Tarragona

Tarragona, 1 de junio de 2012

Su Santidad Benedicto XVI
CIUDAD DEL VATICANO
Queridísimo Santo Padre:
Sirvan estas breves líneas para—en nombre propio y de toda la Archidiócesis que me honro
en presidir— expresar a Su Santidad nuestra solidaridad en estos momentos difíciles en que, como,
bien decía en la Audiencia del pasado miércoles 30 de Mayo, “los acontecimientos de estos días,
referidos a la Curia y a mis colaboradores, han llevado tristeza a mi corazón”.
Santo Padre, la antigua Archidiócesis Tarraconense, evangelizada por el apóstol San Pablo y
regada por la sangre de los santos protomártires hispanos Fructuoso, obispo —mi más glorioso
predecesor—, y sus diáconos Augurio y Eulogio, siempre ha tenido presente en sus oraciones a la
Iglesia, extendida desde Oriente hasta Occidente. Esta oración no podía faltar en estos instantes de
tribulación. Su Santidad, en la antes citada Audiencia, añadió unas palabras que me han recordado
unas frases que bien hubiera podido pronunciarlas San Fructuoso: “...nunca se ha ofuscado la firme
certeza de que a pesar de las debilidades del hombre, las dificultades y las pruebas, el Espíritu Santo
guía la Iglesia y el Señor la ayudará siempre sosteniéndola en su camino”, tal como hemos tenido
ocasión de contemplar a lo largo de la Historia.
Siguiendo con las palabras que pronunciara Su Santidad, sobre que “se han multiplicado las
conjeturas, ampliadas por algunos medios de comunicación, del todo arbitrarias, y que han ido
mucho más allá de los hechos, ofreciendo una imagen de la Santa Sede que no se corresponde con
la realidad”. Nuestra Archidiócesis es plenamente conciente de que eso es parte del precio que
debemos pagar por ser seguidores de Cristo, según nos anunció ya el propio Maestro.
Utilizando nuevamente vuestras palabras, Santo Padre, hacemos nuestro su deseo “de alentar
y renovar mi confianza a mis más estrechos colaboradores, así como a cuantos me ayuda en el
cumplimiento de mi ministerio cotidianamente, con fidelidad, espíritu de sacrificio y en el silencio”.
Reitero a Su Santidad nuestro más sincero afecto y que no le faltarán las oraciones de todos
cuantos formamos esta antiquísima sede tarraconense, para la que imploro vuestra bendición
apostólica, la cual nos ayudará a sobrellevar los tiempos convulsos en que vivimos.
Vuestro devotísimo en Cristo,

† Jaume Pujol Balcells
Arzobispo Metropolitano de Tarragona y Primado de las Españas
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Agraïment de la Secretaria d’Estat de la Santa Seu
pel suport manifestat al Sant Pare
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Decret
de 12 de juny de 2012, pel qual s’erigeix l’associació Confraria del Sant
Crist de Maspujols en associació canònica pública de fidels, se li concedeix
personalitat jurídica pública i se n’aproven els Estatuts
Vista la petició de 29 de maig de 2012 de Mn. Jordi Sánchez Pellicer, rector
de la Parròquia de Santa Maria Assumpta de Maspujols, en què presenta
els Estatuts de la susdita associació i en demana l’aprovació,
Vist l’informe favorable del fiscal per a l’estudi d’estatuts d’associacions
eclesials, que és favorable,
Pel present decret, d’acord amb els cànons 304 i 305 del Codi de Dret
Canònic, erigeixo l’associació Confraria del Sant Crist de Maspujols,
la qual queda constituïda en associació canònica pública de fidels en aquesta
arxidiòcesi, i li concedeixo personalitat jurídica pública. Així mateix, aprovo
els Estatuts pels quals es regirà l’esmentada Associació.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

Homilia
en la solemnitat del Corpus Christi. Berga, la Patum, 7 de juny de 2012
Benvolgut Mn. Josep Maria Sancliments, rector de la Parròquia, preveres
concelebrants i diaca. Il·lustríssimes autoritats. Germans i germanes en el
Senyor.
Tinc un goig molt gran de presidir avui aquesta concelebració eucarística
en la festa del Corpus Christi, la festa del Cos i de la Sang de Crist, instituïda al segle xiii per a testimoniar la fe de l’Església en la presència real de
Jesucrist en l’eucaristia. Jesús, que ha ressuscitat i seu a la dreta del Pare,
roman també entre nosaltres en el sagrament de l’eucaristia, el sagrament
de l’amor i de la comunió. Ell mateix se’ns entrega, sota les espècies del
pa i del vi, com a aliment de la vida nova dels fills de Déu.
Per als cristians és una gran solemnitat, i a Berga la viviu amb una intensitat especial, unida a la Patum, molt coneguda arreu del nostre país i
per tot el món.
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Com he pogut llegir en un llarg escrit de Mn. Josep Armengou i Feliu,
«el nostre poble cristià de l’Edat Mitjana, tan inclinat a dramatitzar les
coses amb símbols i representacions, trobà en la processó del Corpus un
motiu per a donar àmplia volada a la fantasia, i començà a farcir la processó
d’entremesos i figures amb què volia representar plàsticament el triomf del
Sagrament». Al llarg dels segles, a la processó del Corpus berguedà s’hi van
integrar elements d’algunes representacions o danses preexistents religioses
o profanes. Un cop estructurada la comparseria processional, poca o molta,
aquesta comparseria va fornir els materials per a la Bulla, que després va
ser anomenada Patum.
Ara ens centrem en el misteri que celebrem: el cos i la sang de Crist.
Mireu, tota la litúrgia i la vida de l’Església brolla del misteri pasqual i hi
està centrada. Jesucrist, a la Creu, va oferir lliurement la seva vida al Pare,
per amor nostre, i el seu sacrifici, de valor infinit, ha merescut la nostra
salvació. Per tal de deixar-nos una penyora del seu amor, el dia abans de
la seva passió —com hem llegit a l’evangeli— va instituir el sagrament de
l’eucaristia com a memorial de la seva mort i resurrecció, i va manar als
seus Apòstols de celebrar-la en el seu nom. La celebració de l’eucaristia fa
novament present l’acció redemptora del Fill de Déu i «aplica als homes
d’avui la reconciliació obtinguda per Crist una vegada per sempre per a la
humanitat de tots els temps» (Ecclesia de Eucharistia, 12). Per això, el concili
Vaticà ii afirma que «cada vegada que se celebra sobre l’altar el sacrifici
de la creu, […] té lloc l’obra de la nostra redempció» (Lumen gentium, 3).
L’eucaristia ha estat sempre al centre de la vida de l’Església. Els Fets
dels Apòstols en són testimoni quan ressenyen l’activitat dels primers deixebles: «Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure
en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries» (Ac 2,42).
La manera com el Senyor actua en l’eucaristia és del tot singular. D’acord
amb les paraules mateixes de Jesús quan la va instituir, «el Crist es fa present en aquest sagrament per la conversió del pa i del vi en el Cos i Sang
del Crist» (Catecisme, 1375). La solemnitat del Cos i de la Sang de Jesucrist
que avui celebrem és com una reflexió comunitària de l’Església —i de
tots els fidels individualment— sobre aquest misteri.
Si procurem posar l’eucaristia en el centre de les nostres vides, si amb
perfecta naturalitat la introduïm en la intimitat de la vida familiar, si centrem en ella tota l’activitat de les comunitats parroquials, el fruit espiritual
que se n’obtindrà serà molt més gran del que podíem esperar. Confiem
en la força evangelitzadora de l’eucaristia, que és la força evangelitzadora
de Jesucrist mateix.
Benet xvi, en la primera homilia que va pronunciar el dia següent a la
seva elecció, deia: «Demano a tots que en els propers mesos intensifiquin
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el seu amor i devoció a Jesús sagramentat i que expressin amb valentia i
claredat la seva fe en la presència real del Senyor, sobretot amb celebracions solemnes i dignes» (Homilia, 20/04/2005). Això és el que avui volem
portar a la pràctica en aquesta solemnitat. Volem manifestar el nostre amor
sincer al nostre Salvador, Jesucrist, que per nosaltres s’ha quedat en l’eucaristia, tot demanant-li —a ell, que és el pa que dóna la vida al món— que
atorgui el do de la fe i de la vida de la gràcia als qui n’estan mancats i que
l’acreixi en cadascun de nosaltres.
Procurem que aquest propòsit continuï tota la resta de l’any i sempre.
«Restem agenollats durant llarga estona davant Jesús present en l’eucaristia, reparant amb la nostra fe i el nostre amor les descurances, els oblits i
àdhuc els ultratges que el nostre Salvador ha de suportar en tants indrets
del món» (Mane nobiscum Domine, 18). Aprofitem també especialment els
instants immediats després d’haver rebut el cos del Senyor, quan el tenim
dins nostre, per adorar-lo, demanar-li perdó, donar-li gràcies i fer-li present
les nostres necessitats i les de l’Església i de tota la societat.
En la meditació del misteri eucarístic contemplem l’entrega de Jesús,
que s’ofereix al Pare en servei redemptor als seus germans. L’eucaristia ens
permet descobrir la radicalitat del servei al qual Jesús ens crida: «Si algú
vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots» (Mc
9,35). La participació en l’eucaristia ha de repercutir en la nostra actitud
envers els altres.
L’eucaristia ens fa constantment present el lliurament de Crist a tots els
homes i dones, primer de tot als més necessitats. Participar en l’eucaristia
comporta un compromís a favor de les persones empobrides. Per això, des
del començament de la vida de l’Església, durant la celebració eucarística
es fa la col·lecta, i, juntament amb el pa i el vi, els fidels presenten els seus
dons per compartir-los amb els qui en tenen necessitat. S’entén, doncs,
que Càritas, testimoni eclesial d’aquest compromís, uneixi la solemnitat
del Corpus Christi amb el Dia de la Caritat.
Aquest any la campanya de Càritas té un lema molt bonic: «Viu senzillament perquè altres, senzillament, puguin viure.» Amb aquest lema, Càritas
proposa la invitació a viure i a practicar un estil de vida més senzill i auster,
una forma de relacionar-nos amb els béns, amb les persones i amb el món
més justa i fraternal, que ens permeti sensibilitzar-nos i apropar-nos a la
realitat dels qui viuen en situacions de pobresa i exclusió. Apel·la al nostre
compromís personal i social, com a membres d’una mateixa comunitat
global —la família humana—, per realitzar un procés autèntic de conversió personal i comunitari que ens mogui a viure de forma més solidària.
Càritas convida a viure des de la confiança, a compartir els béns i la vida
amb els altres i així fer possible la lògica del do, la multiplicació dels pans
i els peixos ara i aquí.
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Aprofundirem sempre més en aquest Misteri de fe i d’amor que és l’eucaristia si el contemplem al costat de la nostra Mare, santa Maria, Dona
eucarística, com la va voler anomenar el sant pare Joan Pau ii. Que tingueu
tots una bona festa.

Homilia
en la festa de sant Josepmaria. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Tarragona, 26 de juny de 2012
Estimat Mn. Josep Ribot, rector de la Parròquia, estimats sacerdots concelebrants, germans i germanes en el Senyor,
Avui fa 37 anys que moria a Roma Josepmaria Escrivà de Balaguer, fundador de l’Opus Dei i de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu. Va fer
el traspàs cap a les 12 del matí, d’un atac de cor, al despatx on treballava
habitualment. Aquell matí havia tingut una tertúlia amb filles seves de l’Obra
i es preparava per deixar Roma durant una part de l’estiu, per canviar
d’aires i continuar treballant en un altre lloc: així entenia ell les vacances.
La notícia ens va arribar de seguida. Jo me’n vaig assabentar cap a les
4 de la tarda, mentre estava confessant. Va ser un cop molt fort. Jo havia
estat amb ell onze anys a Roma, des de l’any 1962 fins al 24 de juny de
1973. El mes d’octubre de 1974 va passar per Pamplona i allí vaig poder-lo
saludar per última vegada.
M’agrada recordar aquests moments, perquè qui podia imaginar aquell
26 de juny de 1975, en què entre llàgrimes rebíem la noticia de la seva
mort, que 37 anys després estaríem celebrant amb tantíssima alegria aquesta
missa en el seu honor, i no sols aquí, sinó que avui o aquests dies es diran
milers de misses d’acció de gràcies en el seu honor per tot el món.
El 16 d’octubre de 2002, aviat farà 10 anys, Joan Pau II va canonitzar
sant Josepmaria, dient que ho feia «per honra de la Santíssima Trinitat,
per l’exaltació de la fe catòlica i per l’increment de la vida cristiana». No
podem oblidar que el fi que l’Església es proposa en canonitzar una persona
és en primer lloc honorar Déu, tres vegades sant i font de tota santedat.
Tot és per honorar Déu, perquè els sants reflecteixen la gloria de Déu com
en un mirall; amb la seva santedat ells són altres cristos, el mateix Crist.
I en l’altra part de la fórmula de canonització deia que era «per l’exaltació de la fe catòlica i per l’increment de la vida cristiana». Els qui vam
tenir la sort de conèixer de prop sant Josepmaria podem testimoniar que
l’únic que ell volia era la glòria de Déu i la santificació de les ànimes, i
per això va predicar de manera incansable l’ideal i l’esperit de santedat
heroica en la vida ordinària que Déu li fa veure un 2 d’octubre de 1928
i que es va concretar un 14 de febrer de 1930 i un 14 de febrer de 1943.
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Us deia que ja han passat 37 anys des de la mort de sant Josepmaria. En
aquest temps, l’influx de la seva figura no ha deixat de créixer, i el recurs
a la seva intercessió es difon contínuament. Es confirma l’actualitat del
missatge que Déu li va confiar perquè el fes fructificar en benefici de tota
l’Església, amb la seva resposta generosa i total a la crida que el Senyor li
va fer quan era encara un adolescent. Sant Josepmaria va contar diverses
vegades aquells moments inefables en què Déu el va fer sospitar de l’existència d’un designi d’amor i d’una missió específica per a la seva vida.
La resposta d’aquell noi, que llavors només tenia 15 o 16 anys, va ser un
acte d’obertura generosa a la voluntat de Déu, una resposta d’amor total
i incondicional que el va portar a fer-se sacerdot, com a manifestació de
disponibilitat particular a una crida de la qual no coneixia encara els detalls.
Des d’aquest moment, i durant tota la vida, sant Josepmaria va ser un
enamorat de Déu, que va estimar apassionadament també el món i les
persones de tots els temps, a les quals va saber contagiar aquesta passió.
La festa d’avui ens recorda que entre el Creador i cada criatura es renova
un diàleg d’amor semblant: acudim a la intercessió d’aquest sacerdot sant
perquè ens ajudi a respondre amb generositat i alegria al designi que Déu
té per a cada un de nosaltres.
Joan Pau II va dir de sant Josepmaria que era «el sant de l’ordinari». El
sant de la vida ordinària, concreta, d’allò que és assequible per a tothom.
Tots estem cridats a la santedat. Aquesta doctrina va ser proposada pel
concili Vaticà II en la constitució sobre l’Església i seria, amb paraules del
papa Pau VI el 1969, «la característica més peculiar i la finalitat última de
tot el magisteri conciliar». En la carta apostòlica «En començar el tercer
mil·lenni» el papa Joan Pau II afirma vivament: «Demanar a un catecumen,
vols rebre el baptisme?, significa al mateix temps demanar-li, vols ser sant?
Significa posar-lo en el camí del Sermó de la Muntanya: “Sigueu perfectes,
com és perfecte el vostre Pare celestial” (Mt 5,48).»
El Fundador de l’Opus Dei va predicar aquesta veritat des de 1928.
Tots hem de buscar la santedat en la nostra vida de cada dia, i participar
personalment en la missió que Crist ens ha confiat, vivint la vocació a què
el Senyor ens ha cridat.
Alguns tenim molt clara la nostra vocació, que és una concreció de la
vocació baptismal: és viure el sacerdoci, per a mi l’episcopat; la major part
de vosaltres, el matrimoni i la família; per a d’altres, la dedicació plena i
total al Senyor enmig del món; altres encara no teniu clara la vocació, o
veieu que Déu us crida a donar una mica més o a donar-ho tot. No deixeu
de demanar al Senyor que us doni llums per a veure-hi clar i, sobretot, la
gràcia per a tirar endavant.
Tots estem cridats a la santedat, cadascú pel seu camí. I si ens preguntem com lluitar per ser sants, sant Josepmaria us diria: «Busca el Senyor,
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Jesús, enmig dels tràfecs de cada dia. Estima la Paraula de Déu, la Sagrada
Escriptura. Llegeix i medita els evangelis. Fes oració, participa en l’eucaristia i situa la missa en el centre de la teva vida espiritual. Estima i viu el
sagrament de la reconciliació. Però també busca Déu en el compliment
fidel i amorós dels teus deures familiars, professionals i socials.» I amb una
fórmula que ho resumia tot deia que es tractava de «santificar el treball,
de santificar-se amb el treball i de santificar els altres amb el treball». És el
resum, el nucli de tot el que sant Josepmaria va predicar, però viscut amb
radicalitat, amb fidelitat al Magisteri de l’Església, i amb molta fe i alegria.
No voldria deixar passar avui l’ocasió per a parlar de l’amor que sant
Josepmaria tenia pel Sant Pare. Quan va arribar per primera vegada a
Roma, el capvespre del 23 de juny de 1946, es va instal·lar en un petit àtic
d’un edifici situat a la plaça de Città Leonina, a pocs metres de la basílica
de Sant Pere. Ja de nit va treure el cap a la galeria exterior de l’habitatge,
una petita terrassa coberta que mira cap al Palau Apostòlic, residència del
Papa. Des d’allí es veuen les finestres de l’apartament pontifici. Emocionat,
va començar a resar per Pius XII i va passar tota la nit en oració.
Recordo que quan va morir el beat Joan XXIII, l’any 1963, deia que
oferíssim fins i tot la respiració pel nou Papa. Va estimar amb tota la seva
ànima el Papa, el vicari de Crist a la terra, de manera que no va separar mai
l’amor al Papa del que professava a Jesucrist i a santa Maria. Deia sovint,
des de molt jove, una jaculatòria, un clamor que brollava del seu cor: Omnes
cum Petro ad Jesum per Maria! ‘Tots amb Pere, a Jesús per Maria’. Penso que
en aquests moments hem d’estar molt units al Sant Pare, quan sembla que
moltes coses que estan passant van directament contra ell.
Vull, també, aprofitar l’ocasió per agrair la labor de la Prelatura de
l’Opus Dei en bé de l’Església i del nostre Arquebisbat. L’acció pastoral i
formativa que desenvolupa redunda en bé de totes les ànimes i eleva, per
la comunió dels sants, el to espiritual de l’Església diocesana. Igualment,
la tasca de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu en bé dels sacerdots
diocesans que hi pertanyen o que s’hi apropen a la recerca d’una millora
de la seva vida espiritual és un gran bé per a tot l’Arquebisbat.
Encomanem-nos a sant Josepmaria en la seva festa i implorem a Maria,
la Mare de l’Església, perquè ens ajudi a proclamar, amb la nostra paraula
i el nostre exemple, les meravelles del Senyor. Així sia.

Homilia
en la missa en sufragi per les víctimes del setge de Tarragona. Catedral,
27 de juny 2012
Estimats germans i germanes,
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Avui ens apleguem aquí, un any més, per celebrar una eucaristia commemorativa pels morts del setge de 1811. Potser algú trobarà absurd que
celebrem una eucaristia rememorant uns fets que van passar fa dos-cents
anys; dos-cents un exactament. A qui pensi així el convidaria a fer una
reflexió: aquests dies de commemoració mirem la història, mirem els fets
passats per a no quedar-nos en ells, sinó per a projectar-nos cap al futur i
per a ser instruments de pau i de reconciliació.
Va ser en aquell 27 de juny de 1811 quan els nostres capitulars van
demostrar, a més de la seva fe, el seu coratge i la seva humanitat. Damunt
l’altar que hi ha sota el retaule hi havia exposat el Santíssim Sagrament.
Feia dies que ja no hi havia vi per a celebrar. Consolant el poble, els malalts
i els ferits van quedar els canonges Mn. Pere Huyà, Mn. Josep Rocamora,
Mn. Ignasi Ribes, Mn. Josep Boni, Mn. Manuel de Fuentes i Mn. Pere Enric, que no havien volgut deixar Tarragona i abandonar els fidels i havien
decidit compartir el destí amb ells. També van restar a la ciutat uns quants
preveres i religiosos i religioses.
No tothom sap que Tarragona va ser, juntament amb Ciudad Rodrigo,
l’única ciutat que no es va rendir a l’invasor napoleònic i a la seva conquesta,
la més sagnant d’aquell període. El fet que fes ja tres anys que s’estava en
guerra quan es va produir la presa d’una ciutat que va encunyar el lema
«Abans morir que rendir», va fer que l’esdeveniment passés més desapercebut que no pas altres setges més famosos i primerencs. Si de Saragossa
es va poder dir que va ser conquerida i de Girona que va ser rendida, de
Tarragona es pot dir senzillament que va ser assassinada.
Em costa d’imaginar el que deuria ser aquesta Catedral aquell 27 de juny
de 1811. Res a veure amb la imatge que ara estem vivint. Plors d’infants,
esgarips de vells, gemecs de ferits, estesa de moribunds i la remor d’una
pregària davant el Santíssim. Des del cloquer sonen les campanes: un toc,
bomba; dos tocs, granada. I això a cada instant de cada dia.
Fem un esforç amb la imaginació i procurem posar-nos a la pell dels
nostres avantpassats: fa cinquanta-cinc anys que estem assetjats. Les campanes ja no toquen a mort perquè no farien altra cosa, i és més útil avisar
els qui encara viuen del que els està a punt de caure damunt. Des de la
caiguda del fort de l’Oliva els assetjadors bombardegen Tarragona dia i
nit. Només queden a la ciutat els pobres, els refugiats que no tenen on
anar i els soldats… i un grapat de preveres i religiosos heroics que no van
voler abandonar a la seva dissort les ovelles que els havien estat confiades.
Si ens traslladéssim a aquesta mateixa Catedral i a aquesta mateixa hora
fa tot just dos-cents un anys veuríem que tothom té por. Ja fa cinc dies que
se sap que ningú no vindrà en ajut de la ciutat assetjada, malgrat que el
Marquès de Campoverde hagi dit que arribaria el dia 29. Tothom és conscient que el moment de l’assalt s’acosta. Les trinxeres enemigues cada vegada
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són més a prop. Per altra banda, s’ha sabut que l’esquadra britànica, que
tothom pot veure ancorada a fora del port, ni tan sols molestarà amb la
seva artilleria els moviments dels assetjadors. A més, la proposta del coronel Skerret de desembarcar amb 1.200 soldats per a reforçar la guarnició
tarragonina ha estat rebutjada.
Imagineu-vos que sou en aquesta mateixa Catedral: ja gairebé no és un
temple, sinó un refugi. No hi tanta llum com ara. Unes espelmes, alguna
torxa fumejant… Alguna llàntia d’oli testimonial, perquè l’oli ha estat requisat per a condimentar els ranxos de la tropa… Devia ser una nit molt
llarga, aquella del 27 al 28 de juny.
La por, sense dubte, devia augmentar durant la matinada del 28 de juny.
L’artilleria no para, amb la seva veu de bronze. Pertot arreu se senten cornetes donant senyals i redoblament de caixes i sons de pifres convidant a
marcar el pas. Es tracta d’uns sons que es barregen a l’aire, els que vénen
de fora o de dins la ciutat, i que a la vegada aviat es barrejaran amb les
descàrregues de fuselleria, les veus de comandament, el brogit de la lluita.
La Mort fa passar la seva dalla una i altra vegada per dins i per fora de la
ciutat. A la tarda sona, esgarrifós, el crit de: «Els francesos han entrat a la
ciutat», nova que aviat arriba a la Catedral i fa estremir la munió que s’hi
aplega. Els plors i les lamentacions es barregen amb els resos.
També aviat es va sentir que els atacants pujaven carrer Major amunt.
Des de les cases els llançaven al damunt mobles, aigua bullint…. Mentrestant, els canonges es van traslladar a la porta de la Catedral per demanar
a l’invasor que respectés el temple i la munió de dones, infants, ancians i
ferits que allí s’hi refugiaven.
Les tropes napoleòniques, després de duríssims combats, van arribar
al pla de la Seu, on hi va haver la darrera resistència. Els canonges que
eren a la porta intentant que els assaltants respectessin aquest lloc sagrat,
van ser empesos per aquella riuada embogida, desitjosa només de matar,
robar i violar. Els canonges Enric i Fuentes van ser assassinats allí mateix, i
Mn. Josep Boni va rebre nombroses ferides, a causa de les quals va morir.
Després, van entrar a la Catedral, on es va palesar com la guerra pot
canviar la naturalesa humana i transformar-la en bèstia. Aquestes naus es
van convertir en escenari d’una orgia de sang. Es van perdre nombroses
relíquies, com la de santa Tecla. La custòdia on estava exposat el Santíssim
va ser trossejada, el sagrari rebentat, les formes van anar per terra i els qui
intentaven recollir-les eren assassinats. Un infant d’uns set anys, que s’havia
refugiat a la capella del Santíssim, va sumir-les per designi de la Providència
enmig de tot aquell devessall.
A l’assalt van seguir tres dies de saqueig i brutalitats per part dels invasors,
sense que els oficials poguessin fer res per a contenir la soldadesca. Entre
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civils i militars, més d’onze mil persones van morir en el setge, la major part
entre el dia 28 i els tres dies següents, unes nou mil van resultar ferides i
altres tantes presoneres. Més d’un miler de cases van quedar destruïdes.
L’exèrcit napoleònic format per soldats francesos, italians i polonesos (és
a dir, de països d’arrels catòliques), va tenir set mil baixes.
L’ocupació napoleònica va durar dos anys i la ciutat mai no va restar
tranquil·la, pels constants intents angloespanyols de recuperar la plaça,
que van culminar en un segon setge, amb els napoleònics a tall de defensors, gairebé al cap de dos anys justos de l’assalt. Tot plegat va significar
un seguit de calamitats. L’Església, fidel al seu mandat de vetllar pels més
pobres, va fer tot el possible per a millorar les condicions de vida dels pocs
fidels supervivents.
Mesos més tard, per la valerosa actitud dels canonges Huyà, Ribes i
Rocamora, que van convèncer el general Bartoletti perquè no fes volar la
Catedral, com va fer la nit del 18 al 19 d’agost de 1813 amb les fortificacions i edificis importants de la ciutat arran de la retirada de les tropes
napoleòniques, aquestes naus van acollir els més desvalguts dels poc més
de tres-cents habitants que van quedar a Tarragona.
En tots aquests fets hi podem veure una invitació ben actual. Una invitació per acollir. Aquestes venerables pedres que van acollir els habitants de
la ciutat de Tarragona en moments difícils són imatge de les pedres vives
que som els fidels que formem el Temple del Senyor: l’Església d’avui, la
d’ahir i la de demà, que hem d’acollir, en els moments difícils i foscos que
també tenim, els habitants de la ciutat que cerquen ajuda, els que cerquen
el sentit de transcendència i especialment els ferits en el seu esperit i en
el seu cor, comunicant-los el millor que tenim: Crist Jesús, el Príncep de
la Pau. Que la Mare de Déu del Claustre, sant Pau, santa Tecla, sant Magí,
sant Oleguer i els sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi intercedeixin per
tots els habitants de Tarragona, i perquè la pau regni a tot el món, com a
preludi de la pau que tindrem al cel. Així sia.

Homilia
en la solemnitat de Sant Pere Apòstol. Reus, 29 de juny de 2012
Benvolguts Sr. Prior, preveres concelebrants, diaques, digníssimes autoritats, germans i germanes en el Senyor,
Com cada any i amb una gran alegria celebro amb vosaltres aquest
solemne ofici en honor de sant Pere, patró de la ciutat de Reus. Aquest
matí, a Roma, el Sant Pare ha imposat el pal·li als arquebisbes nomenats
l’últim any: a mi em va tocar el 2005, ja que, encara que nomenat el 15 de
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juny de 2004, no vaig prendre possessió fins al mes de setembre, i per tant
no vaig poder rebre la imposició del pal·li fins al 29 de juny de 2005. El
pal·li és un signe de comunió amb el Sant Pare i de responsabilitat envers
una porció de l’Església, en el nostre cas de la Tarraconense. En aquesta
solemnitat, voldria estar molt unit al Sant Pare, ja que necessita sempre la
nostra pregària, però diria que encara més especialment en aquests temps
tan confusos. He pres algunes notes de la seva homilia de fa dos anys en
un dia com avui per a la nostra reflexió de la Paraula de Déu.
Els textos bíblics d’aquesta litúrgia eucarística de la solemnitat dels sants
Apòstols Pere i Pau, en la seva gran riquesa, posen en relleu un tema que
es podria resumir així: Déu és a prop dels seus fidels servidors i els lliura
de tot mal, i allibera l’Església de les potències negatives. És el tema de
la llibertat de l’Església, que presenta un aspecte històric i un altre més
profundament espiritual.
Aquesta temàtica travessa tota la litúrgia de la Paraula d’avui. La primera i la segona lectura parlen, respectivament, de sant Pere i de sant Pau
subratllant precisament l’acció alliberadora de Déu respecte a ells. El text
dels Fets dels Apòstols, especialment, descriu amb abundància de detalls
la intervenció de l’àngel del Senyor, que allibera Pere de les cadenes i el
porta a fora de la presó de Jerusalem, on l’havia fet tancar, sota estreta
vigilància, el rei Herodes (cf. Ac 12,1-11). Pau, en canvi, en una carta que
escriu a Timoteu quan ja sent pròxima la fi de la vida terrenal, en fa un
balanç conclusiu, en el qual es veu que el Senyor sempre ha estat a prop
seu, l’ha lliurat de molts perills i encara l’en lliurarà introduint-lo en el
seu Regne etern (cf. 2Tm 4,6-8.17-18). El tema troba un particular desenvolupament també en el passatge evangèlic de la confessió de Pere, allí
on Crist promet que les potències dels inferns no prevaldran sobre la seva
Església (cf. Mt 16,18).
Observant bé es nota, respecte a aquesta temàtica, una certa progressió.
A la primera lectura es narra un episodi específic que mostra la intervenció del Senyor per alliberar Pere de la presó; en la segona Pau, sobre la
base de la seva extraordinària experiència apostòlica, diu convençut que
el Senyor, que ja el va lliurar «de la gola del lleó», «em salvarà de tot mal
i em guardarà per al seu Regne celestial» (Tm 4,17).
En l’Evangeli, en canvi, ja no es parla dels Apòstols en singular, sinó
de l’Església en conjunt i de la seva seguretat pel que fa a les forces del
mal, enteses en sentit ampli i profund. D’aquesta manera veiem que la
promesa de Jesús —«les portes del Reialme de la Mort no podran resistir»
sobre l’Església— comprèn tant les experiències històriques de persecució
sofertes per Pere i Pau i per altres testimonis de l’Evangeli, com va més
enllà, volent assegurar la protecció sobretot contra les amenaces d’ordre
espiritual; segons allò que el mateix Pau escriu a la Carta als efesis: «Perquè
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no ens toca de lluitar contra realitats humanes, sinó contra les potències i
les autoritats, contra els qui dominen aquest món de tenebres, contra els
esperits malignes que són a les regions celestials» (Ef 6,12).
En efecte, si pensem en els dos mil·lennis d’història de l’Església, podem
observar que —com ho havia anunciat Jesús (cf. Mt 10,16-33)— mai no han
faltat les proves als cristians, que en alguns períodes i llocs han assumit el
caràcter de veritables i autèntiques persecucions. Aquestes, però, malgrat
els sofriments que provoquen, no constitueixen el perill més greu per a
l’Església. El dany més gran, de fet, el pateix aquell qui contamina la fe i
la vida cristiana dels seus membres i de les seves comunitats, erosionant la
integritat del Cos místic, debilitant la seva capacitat de profecia i de testimoniatge, entelant la bellesa del seu rostre. Aquesta realitat està testificada
ja en l’epistolari paulí. La Primera carta als corintis, per exemple, respon
precisament a alguns problemes de divisions, incoherències, infidelitats a
l’evangeli que amenacen seriosament l’Església. Però també la Segona carta
a Timoteu —de la qual hem escoltat un passatge— parla dels perills dels
«últims temps», identificant-los amb actituds negatives que pertanyen al
món i que poden contagiar la comunitat cristiana: egoisme, vanitat, orgull,
afecció als diners, etc. (cf. 3,1-5). La conclusió de l’Apòstol és determinant:
els homes que operen el mal —escriu— «no faran gaires més progressos,
perquè la seva insensatesa serà coneguda de tothom» (3,9).
Hi ha, per tant, una garantia de llibertat assegurada per Déu a l’Església,
llibertat tant dels llaços materials que busquen impedir o coartar la seva
missió, com dels mals espirituals i morals, que poden erosionar l’autenticitat i la credibilitat.
La comunió amb Pere i els seus successors, de fet, és garantia de llibertat per als pastors de l’Església i per a les pròpies comunitats confiades a
ells. Ho és en els dos plans posats en clar en les reflexions precedents. En
el pla històric, la unió amb la seu apostòlica assegura a les Esglésies particulars i a les conferències episcopals la llibertat respecte a poders locals,
nacionals o supranacionals, que poden en certs casos obstaculitzar la missió
de l’Església. A més, i més essencialment, el ministeri petrí és garantia de
llibertat en el sentit de la plena adhesió a la veritat, a l’autèntica tradició,
perquè el poble de Déu sigui preservat d’errors referits a la fe i a la moral.
Els cristians tenim un bon fonament, una roca ferma, que és el Crist,
el Senyor. Per això, no hem de permetre que mai el desànim ens domini.
Tal com va fer sant Pau —ho hem sentit a la segona lectura— es tracta de
mantenir-se fidel en el noble combat de proclamar el missatge de l’evangeli.
És el Senyor qui ens assisteix i ens dóna les forces que necessitem (cf. 2Tm
4,7.17). De la comunitat cristiana, unida en la fe i en la pregària, rebem
la força per a mantenir-nos fidels i la confiança en Déu que asserena els
esperits. Les comunitats parroquials, les comunitats religioses, tots els fidels
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cristians de Reus se senten encoratjats per la protecció de sant Pere, patró
de la ciutat.
Acudim també a la intercessió de la Mare de Déu, Reina dels Apòstols, Mare de Misericòrdia, perquè tinguem la valentia de ser apòstols de
Jesucrist, apòstols de pau, de caritat i d’alegria. Us desitjo a tots de cor una
bona festa major.

Paraules
en l’acomiadament dels Germans Maristes de l’Escola Joan XXIII de
Bonavista. Tarragona, 28 de juny de 2012
Benvolgut Gmà. Pere Ferrer, vicari provincial dels Germans Maristes,
Gmà. Gabriel Villarreal, Gmà. Rafel Escolà i comunitat de Germans Maristes. Mn. Isidre Foguet, Mn. Antonio Martínez, Mn. Josep Maria Prats.
Us saludo a tots: equip directiu, professors i personal no docent, alumnes
i pares, especialment els components de l’Ampa de l’Escola Joan XXIII,
membres de l’Associació de veïns. Una salutació a tots els presents.
Penso que podem recordar avui Don Faustino Arnal, operari diocesà,
gràcies a l’entrega del qual va aconseguir erigir una escola de primària a
l’empara de la Parròquia, a la plaça del barri. S’inaugura el curs 1967-1968
amb el nom de Colegio Nuestra Señora de Lourdes, i escolaritzava fins als
14 anys i a més disposava de llar d’infants i menjador escolar. Als primers
anys hi van col·laborar molt estretament diversos sacerdots operaris així
com germanes teresianes. El Col·legi va complir un servei importantíssim
al barri. Va servir com a teleclub i lloc d’esbarjo. S’impartien cursos de
formació per a joves: mecanografia, certificat d’estudis primaris. També
servia per a l’esplai, la catequesi, les assemblees reivindicatives dels veïns,
trobades de dones, reunions sindicals… Les portes sempre estaven obertes.
Don Faustino continua amb un nou projecte, l’Escola de Formació Professional Joan XXIII, on en un principi s’autoritza a cursar l’oficialia en les
especialitats d’electricitat i mecànica amb reconeixement oficial des de l’any
1969. L’any 1973 s’inaugura el nou edifici de les aules, i també un camp
de futbol. Durant molts anys tot l’esport que es feia al barri pràcticament
es desenvolupava a les instal·lacions que hi havia a l’escola i que sempre
van estar al servei del barri. La formació professional es va implantant en
diferents especialitats.
I va ser l’any 1991 quan va començar la presència dels Germans Maristes
a l’Escola Joan XXIII. Aquesta arribada va ser conseqüència d’un procés
de discerniment dels germans i d’una petició de l’Arquebisbat. El superior general dels Maristes era en aquell moment el Gmà. Ramon Benseny
Besó: la primera carta que es conserva a l’arxiu de l’Arquebisbat és de 30

308

de maig de 1991; l’arquebisbe Ramon Torrella és qui va fer la petició. Ja
al mes de juliol d’aquell any es va donar el permís des de l’Arquebisbat
perquè una comunitat de Germans Maristes s’instal·lés al barri. El Gmà.
Josep Miquel Cubeles va ser el primer a arribar i es va fer càrrec, com a
director, de l’Escola de Formació Professional Joan XXIII.
L’any 1992 es fa un pas important: es fusionen les escoles de Primària
Mare de Déu de Lourdes i la de Formació Professional Joan XXIII, i passa
a anomenar-se Escola Joan XXIII.
L’11 de febrer de 1996 l’arquebisbe Ramon Torrella Cascante inaugura
el nou edifici, que acollirà l’educació Primària, els despatxos de direcció i
secretaria i la capella. Per Sant Joan Bosco de l’any 1998, el 31 de gener, es
rendeix un sincer homenatge a Don Faustino i en el seu honor es descobreix
una placa i el professor Gerardo Cobo aixeca un senzill monument. El 30
d’agost de 1999 moria Don Faustino Arnal i era sepultat a la seva Daroca
natal. Una nodrida representació del barri es va fer present al funeral.
El juny de 2000 acaba la primera promoció que ha cursat l’ESO. El
setembre de 2000 s’inicia el Batxillerat al barri per primera vegada en la
seva història. També comencen els cicles formatius de grau mitjà, la nova
formació professional. L’any següent s’inicien els Cicles formatius de grau
superior.
La meva primera visita a l’escola va ser el 26 de gener de 2005. Va ser
una breu visita per diverses aules i tallers, en què vaig conversar amb els
alumnes i després vaig tenir una reunió amb el claustre de professors.
El curs 2005-2006 s’inicia amb la introducció d’una Aula d’Acollida, que
serveix per a introduir millor els alumnes que arriben a Bonavista amb
desconeixement total de la cultura i de la llengua.
El dia 21 de febrer de 2006 passarà a ser una data històrica. Va tenir
lloc la col·locació de la primera pedra del nou edifici d’Educació Infantil
que agruparà els dos existents de la Llar d’Infants i el de la plaça de la
Constitució. Ha estat la inversió més forta que l’Arquebisbat ha fet a les
seves escoles.
Jo avui voldria dir-vos a vosaltres, Germans Maristes, com a pastor
d’aquesta Església: Moltes gràcies! Moltes gràcies per tot el treball educatiu
i pastoral que heu fet a l’arxidiòcesi de Tarragona durant aquests vint-i-un
anys, treball que no es pot mesurar de cap manera, que només Déu coneix
fins a l’últim detall. Ell us ho pagarà.
Sapigueu que quedeu ben dins d’aquest barri de Bonavista i de tots
els barris de Ponent, i lògicament de la nostra ciutat, del nostre cor, del
meu cor, encara que he de dir que ja des de molt petit tinc els Germans
Maristes dins el meu cor. Com bé sabeu, vaig ser educat pels Maristes
dels 6 als 17 anys, primer al petit Col·legi del meu poble, Guissona, que
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va començar l’any 1950, i després vaig inaugurar també el nou edifici del
Col·legi de Pamplona, Santa Maria la Real. Però sobretot perquè un dels
meus germans, el Manel, és germà marista. Us porto, doncs, en el cor des
de fa molt de temps.
A tots vosaltres que m’escolteu, i d’una manera particular a l’equip
directiu, professors i personal no docent, pares i mares que teniu fills al
col·legi, i a totes les persones de l’arxidiòcesi, us puc assegurar que vull
que aquest Col·legi continuï educant els nois i noies d’aquest barri i de
totes les persones que vinguin. Queda l’equip de professors i personal no
docent, que estic segur que amb molta il·lusió continuaran la seva tasca
educativa. Volem continuar el projecte educatiu que amb tanta il·lusió i
amb mitjans molt modestos va començar Don Faustino, i que en aquests
últims anys, sota l’impuls dels Germans Maristes, s’ha consolidat en totes
les dimensions pedagògiques, pastorals i també socials, ja que l’escola està
molt implicada en el barri de Bonavista i en els altres barris de Ponent.
Que sant Marcel·lí Champagnat i el beat Joan XXIII intercedeixin per
tots els qui treballen i s’eduquen en aquesta escola, i ens ajudin a tirar
endavant. Moltes gràcies.

ALS QUATRE VENTS
401. 125 anys de l’Adoració Nocturna a Tarragona
3 de juny de 2012
Aquest diumenge, 3 de juny, celebrem els 125 anys de l’Adoració Nocturna a Tarragona. M’emociona pensar en les moltes hores que durant
aquest temps els membres d’aquesta beneïda institució han acompanyat
el Senyor al sagrari.
En la seva carta Dominicæ Cenæ, Joan Pau II va escriure: «L’Església i el
món tenen una gran necessitat del culte eucarístic. Jesús ens espera en
aquest sagrament de l’amor. No estalviem temps per anar-lo a trobar en
l’adoració.»
Quan aquest Papa va visitar Espanya per primera vegada, el 31 d’octubre
de 1982, el seu primer acte públic va ser assistir a una trobada de l’Adoració Nocturna a l’església de Nostra Senyora de Guadalupe, una de les de
més capacitat de Madrid. Unes 50.000 persones es van congregar al temple
i voltants. D’aquesta manera, adorant l’Hòstia Santa en aquestes últimes
hores del dia, va voler començar les seves trobades. La primera amb el
Senyor sagramentat. És el que feu vosaltres quan us reuniu per adorar-lo
en el silenci actiu de la vostra pregària.
Voldria fixar-me en aquest aspecte essencial de l’adoració, tan necessària sempre i més encara en un temps en què les persones estan plenes
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de compromisos per fer alguna cosa, entretenir-se, informar-se de tot, de
manera que sovint no es «té temps» per a Déu ni per a meditar en el més
profund de nosaltres mateixos.
En el silenci de l’oració trobem aquest «Déu amagat» que està en
l’eucaristia, i trobem el sentit de la nostra vida, que no es redueix a pura
activitat, ni a una recerca malaltissa del plaer. Amb paraules inaudibles,
l’Esperit Sant posarà en els nostres cors els propòsits i accions que més
ens convé emprendre.
Una altra característica de la vostra adoració és que no s’atura quan arriba
la nit. Adoració Nocturna és el vostre nom. Ens fa pensar en les ocasions en
què Jesucrist, el nostre model, passava les nits fent pregària. L’Evangeli ens
n’explica algunes, com aquella en què se li va fer de dia en diàleg amb el
seu Pare del cel, abans d’escollir els dotze apòstols. O aquelles que dedicava
a parlar amb Nicodem i atraure’l a la fe, aquell personatge principal que,
per por dels jueus, «anava a trobar Jesús de nit». Més memorable que cap
altra va ser aquella última nit de l’agonia a l’hort de Getsemaní, quan la
seva passió era imminent.
Pensant en aquestes ocasions, en la necessitat de pregària en tot moment,
i sobretot en circumstàncies de la vida especials, us animo a perseverar en
l’Adoració Nocturna, a portar a aquests temps de recolliment i de presència
eucarística les necessitats personals i socials perquè construïm entre tots
un món més diví, que serà també un món més humà.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

402. És Jesús de Natzaret que passa
10 de juny de 2012
A l’Església hi ha festivitats que han tingut un origen concret i que després han estat esteses al conjunt de la cristiandat. És el que va passar amb
la festa del Corpus Christi, instituïda per primera vegada a la diòcesi belga
de Lieja i estesa pel papa Urbà IV el 1264 a l’Església universal.
L’Eucaristia era el centre d’atenció del Dijous Sant, que és quan rememorem la seva institució per Jesucrist en l’Últim Sopar. Però se sentia la
necessitat d’una altra festivitat que recordés la presència real de Crist sota
les espècies de pa i vi. Convenia retre adoració al «Jesús amagat», guardat
en els sagraris i disposat per a servir d’aliment espiritual per als fidels.
És costum, en molts llocs, que la festa inclogui una processó de l’Eucaristia en la seva custòdia pels carrers de les poblacions. I és en aquest aspecte
que em voldria fixar avui. És un costum molt bonic, antic entre nosaltres.
Potser molts deuen recordar aquella fotografia antiga d’Antoni Gaudí,
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amb un ciri a la mà, durant una processó de Corpus per Barcelona. Com
ell, són molts els cristians que han participat i que acudeixen també avui a
aquest acompanyament del Senyor sagramentat pels nostres carrers i places.
Són més encara els qui contemplen el pas del Senyor, alguns amb profunda reverència interior, altres potser com una cerimònia més o menys
curiosa només. Per a tots Jesús els surt a l’encontre, com quan recorria els
camins de Palestina.
En l’Evangeli de sant Lluc es relata la guarició del cec de Jericó d’aquesta
manera: «Quan Jesús arribava prop de Jericó, hi havia un cec assegut a la
vora del camí, demanant caritat. En sentir passar la gent, va preguntar què
era tot allò. Li feren saber que passava Jesús de Natzaret.»
També avui és possible que per a alguns, per un defecte de visió sobrenatural, Jesús sigui una incògnita. Els cristians estem cridats a donar testimoniatge dient a la gent: és Jesús de Natzaret el qui passa pel vostre costat,
aquell que ens va ensenyar que cal estimar els altres com a un mateix, que
premia l’humil i rebutja el presumptuós, que beneeix els pobres i alerta
els rics, que és capaç de donar la seva vida per tots i demana al seu Pare
del cel: «Perdona’ls», en el moment suprem del seu sacrifici.
Que en aquesta festa de Corpus Christi estiguem atents al pas de Jesús
per reconèixer el seu pas cada dia per la nostra vida. L’Església ho celebra
un dia, però en el cor dels cristians cada dia és motiu d’acció de gràcies
per aquesta proximitat d’un Déu que és amor.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

403. 300 anys de carmelites descalces a Tarragona
17 de juny de 2012
Aquests dies celebrem un molt feliç aniversari: els 300 anys del Monestir de Sant Josep i Santa Anna de les carmelites descalces a la ciutat de
Tarragona. Es tracta del monestir que hi ha a prop de la Catedral, amb
la seva església adjunta, edificis que acullen aquestes bones religioses a la
Part Alta de Tarragona, com si fos el seu mont Carmel, des d’on baixen
les seves oracions cap a tota la ciutat.
La seva història es remunta a finals del segle XVII i començaments del
XVIII i va ser una fundació difícil, subjecta a les guerres i a les persecucions de l’època. Les religioses que van arribar a Tarragona procedien de
Lleida, d’on van haver d’escapar en fatigoses jornades el juliol de 1707.
Algunes eren novícies que havien pres l’hàbit de santa Teresa al Monestir
de la Puríssima Concepció de Reus el 1685.
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1. CONSOLIDAT
ENTRADES
70

Vendes i ingressos per serveis....................................... 1.168.912,94

72

Aportacions de fons comú Conf. Episc. Espanyola ..... 2.123.326,00

72

Aportacions d’altres entitats d’Església..........................

1.000,00

74

Subvencions ......................................................................

441.678,05

75

Altres ingressos de gestió ................................................

436.008,68

76

Ingressos financers ..........................................................

20.546,52

78

Aportacions dels fidels..................................................... 3.238.452,09

78

Realització patrimonial ...................................................

50.000,00

TOTAL ENTRADES ................................................ 7.479.924,28
Préstecs a demanar........................................................ 1.382.044,04
De recursos propis......................................................... 2.780.287,96
TOTAL..................................................................... 11.642.256,28
SORTIDES
60

Compres ........................................................................

720.540,01

62

Serveis exteriors................................................................ 1.789.757,86

62

Adquisicions i obres majors ........................................... 4.030.517,26

62

Activitats ............................................................................ 1.051.894,70

63

Impostos i taxes................................................................

64

Despeses de personal....................................................... 2.585.093,46

65

Aportacions a fons comú Conf. Episc. Espanyola.........

225.857,00

65

Aportacions a altres entitats d’Església .........................

546.281,89

66

Despeses financeres..........................................................

175.640,15

68

Amortitzacions..................................................................

60.300,00

30.409,83

TOTAL SORTIDES ................................................. 11.216.292,16
Préstecs a tornar ...........................................................

425.964,12

TOTAL .................................................................... 11.642.256,28
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2. FONS COMÚ DIOCESÀ (FCD)
ENTRADES
70

VENDES I INGRESSOS PER SERVEIS			 320.500,00

700

Vendes llibres i revistes

210.000,00

7000 Llibreria

140.000,00		

7000 Full Dominical

47.000,00		

7000 Butlletí Oficial Arquebisbat

11.000,00		

7000 Revista Església de Tarragona

12.000,00		

705

Prestació de serveis

110.500,00

7050 Capellanies

110.000,00		

7050 Altres serveis

500,00		

72

APORT. DE LA COMUNITAT ECLESIAL		2.746.006,69

720

De la comunitat diocesana

622.680,69

7200 De parròquies al FCD

560.416,00		

7201 De parr. per a col·lectes dioc.

54.264,69		

7205 De parr. per venda patrimoni

8.000,00		

722

De la Conf. Episcopal Espanyola

7220 Fons Comú Interdiocesà

2.123.326,00

2.123.326,00		

74

SUBVENCIONS			 2.000,00

740

Subvencions

2.000,00

7401 Subvencions de la Generalitat i la Diputació 2.000,00
75

ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ 			 131.321,00

752

Lloguers

7529 Lloguers

131.321,00
131.321,00		

76

INGRESSOS FINANCERS			 -10.000,00

760

Ingressos financers diversos

7600 Ingressos financers diversos

-10.000,00
-10.000,00		

78

APORTACIONS DELS FIDELS 			 110.500,00

780

Quotes fixes o variables

7800 Quotes fixes dels fidels
782

Col·lectes

7822 Col·lecta diocesana Germanor
7822 Col·lectes especials Seminari
4

22.000,00
22.000,00		
31.500,00
8.000,00		
23.500,00		

783

Donatius i almoines

7830 Altres donatius
785

50.000,00		

Binacions

7850 Binacions
786

50.000,00
2.500,00
2.500,00		

Aportacions dels sacerdots

7860 Aportacions dels sacerdots

4.500,00
4.500,00		

TOTAL ENTRADES .....................................................3.300.327,69
De recursos propis ............................................................ 1.301.216,61
TOTAL..........................................................................4.601.544,30

SORTIDES
60

COMPRES			221.550,00

600

Compres llibres i revistes

6000 Llibreria
6000 Full Dominical

193.950,00
115.000,00		
54.000,00		

6000 Butlletí Oficial de l’Arquebisbat 8.950,00		
6000 Revista Església de Tarragona
602

16.000,00		

Compres materials per consum

6021 Combustibles
6025 Material de neteja

27.600,00
26.000,00		
1.600,00		

62

SERVEIS EXTERIORS I ACTIVITATS 			 428.900,00

621

Lloguers i cànons

6211 Cànons
622

8.100,00
8.100,00		

Reparacions i manteniment

6220 Reparacions d’immobles

50.000,00
35.000,00		

6220 Reparacions d’altre immobilitzat 15.000,00		
623

Serveis de professionals independents

170.750,00

6231 Assessorament fiscal i jurídic

19.000,00		

6233 Assessorament laboral i social

3.750,00		

6239 Altres serveis
625

Assegurances

6250 Assegurances

148.000,00		
20.000,00
20.000,00		
5

626

Serveis bancaris i similars

6269 Altres serveis bancaris
627

3.000,00
3.000,00		

Subministraments

6280 Aigua
6282 Electricitat
629

1.900,00		

Publicitat i propaganda

6270 Despeses de difusió
628

1.900,00

25.500,00
5.000,00		
20.500,00		

Altres serveis i activitats

149.650,00

6290 Despeses de viatge

17.050,00		

6292 Material d’oficina

19.100,00		

6293 Telèfon

19.000,00		

6293 Correspondència

16.000,00		

6294 Formació permanent

9.500,00		

6294 Altres activitats pastorals

9.500,00		

6294 Obres assistencials i socials

43.000,00		

6294 Conferències i ponents

1.000,00		

6299 Subscripcions

3.000,00		

6299 Altres despeses

12.500,00		

63

IMPOSTOS I TAXES			

631

Altres tributs

6312 Tributs municipals

800,00

800,00
800,00		

64

DESPESES DE PERSONAL 			2.071.000,00

640

Sous i salaris

6400 Retribucions dels seglars
642

452.500,00
452.500,00		

Seguretat Social

297.000,00

6420 Del clergat

110.000,00		

6422 Dels seglars

187.000,00		

644

Retribucions per exercici del ministeri

6440 Del clergat
6442 Dels seglars
645

Altres percepcions

6450 Retribució col·laboradors
646
6

Desplaçaments

1.115.500,00

1.100.000,00		
15.500,00		
40.000,00
40.000,00		
75.000,00

6460 Per serveis parroquials
649

75.000,00		

Altres despeses socials

91.000,00

6490 Del clergat

84.000,00		

6491 Dels seglars

7.000,00		

65

APORTACIONS A LA COMUNITAT ECLESIAL		1.818.994,30

650

A la comunitat diocesana

1.542.737,30

6500 A parròquies

680.158,00		

6502 A deleg. i secretariats (ajuts)

603.259,30		

6503 A la Catedral

75.720,00		

6503 Al Seminari

33.600,00		

6504 A la residència sacerdotal
651

A la Conferència Episcopal Tarraconense

6510 Al fons comú Tarraconense
6519 A entitats diverses
652

19.200,00

18.000,00		
1.200,00		

A la Conferència Episcopal Espanyola

6520 Al fons comú interdiocesà
653

150.000,00		

225.857,00

225.857,00		

A l’Església universal

31.200,00

6530 Col·lectes a Església universal

9.500,00		

6531 Donatius a Església universal

16.500,00		

6539 Donatius a entitats diverses

5.200,00		

68

AMORTITZACIONS			60.300,00

682

Amortitzacions material immobilitzat

6826 Del mobiliari
6827 Dels equips informàtics
6829 D’altre immobilitzat

60.300,00

34.500,00		
5.800,00		
20.000,00		

TOTAL SORTIDES ......................................................4.601.544,30
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3. PARRÒQUIES

ENTRADES
70

Vendes i ingressos per serveis.......................................

543.409,29

72

Aportacions del fons comú diocesà................................

755.878,00

74

Subvencions.......................................................................

416.068,05

75

Altres ingressos de gestió.................................................

304.687,68

76

Ingressos financers ..........................................................

28.630,87

78

Aportacions dels fidels .................................................... 3.022.180,26

78

Realització patrimonial ...................................................

50.000,00

TOTAL ENTRADES ................................................ 5.120.854,15
Préstecs a demanar........................................................ 1.382.044,04
De recursos propis ........................................................ 1.446.214,64
TOTAL .................................................................... 7.949.112,83
SORTIDES
60

Compres.........................................................................

437.710,36

62

Serveis exteriors................................................................ 1.117.256,76

62

Adquisicions i obres majors............................................. 4.013.717,26

62

Activitats ............................................................................

639.968,42

63

Impostos i taxes ...............................................................

27.709,83

64

Despeses de personal.......................................................

187.502,00

65

Aportacions al fons comú diocesà .................................

622.680,69

65

Aportacions a delegacions i secretariats........................

0,00

65

Aportacions a altres entitats d’Església..........................

300.991,89

66

Despeses financeres..........................................................

175.611,50

TOTAL SORTIDES.................................................. 7.523.148,71
Préstecs a tornar............................................................

425.964,12

TOTAL .................................................................... 7.949.112,83
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4. DELEGACIONS I SECRETARIATS

ENTRADES
70

Vendes i ingressos per serveis.......................................

305.003,65

72

Aportacions del fons comú diocesà................................

603.259,30

72

Aportacions d’entitats diocesanes (col·lect. i donatius)

72

Aportacions d’altres entitats d’Església..........................

1.000,00

74

Subvencions ......................................................................

23.610,00

75

Altres ingressos de gestió.................................................

0,00

76

Ingressos financers...........................................................

1.915,65

78

Aportacions dels fidels.....................................................

105.771,83

0,00

TOTAL ENTRADES................................................. 1.040.560,43
De recursos propis.........................................................

32.856,71

TOTAL..................................................................... 1.073.417,14
SORTIDES
60

Compres.........................................................................

61.279,65

62

Serveis exteriors................................................................

306.601,10

62

Adquisicions i obres majors ...........................................

16.800,00

62

Activitats ............................................................................

348.926,28

63

Impostos i taxes ...............................................................

1.900,00

64

Despeses de personal.......................................................

326.591,46

65

Aportacions a altres entitats d’Església..........................

11.290,00

66

Despeses financeres .........................................................

28,65

TOTAL SORTIDES.................................................. 1.073.417,14
Préstecs a tornar ...........................................................

0,00

TOTAL .................................................................... 1.073.417,14
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ANNEX 1
APORTACIÓ DE LES PARRÒQUIES AL FONS COMÚ DIOCESÀ - ANY 2012

Aguiló...............................................................................................

541,00

Aiguamúrcia.....................................................................................

178,00

Albà, L’.............................................................................................

1.376,00

Albi, L’..............................................................................................

1.838,00

Albinyana..........................................................................................

891,00

Albió.................................................................................................

538,00

Albiol, L’...........................................................................................

124,00

Alcover..............................................................................................

5.533,00

Aleixar, L’.........................................................................................

1.815,00

Alforja...............................................................................................

2.685,00

Alió....................................................................................................

1.699,00

Almoster...........................................................................................

1.437,00

Altafulla............................................................................................

2.736,00

Arbeca...............................................................................................

4.671,00

Arboç, L’...........................................................................................

5.064,00

Arbolí................................................................................................

136,00

Ardenya............................................................................................

331,00

Argentera, L’....................................................................................

234,00

Argilaga, L’.......................................................................................

516,00

Banyeres del Penedès......................................................................

1.375,00

Barberà de la Conca........................................................................

480,00

Belianes............................................................................................

1.804,00

Bellmunt del Priorat........................................................................

713,00

Belltall...............................................................................................

397,00

Bellvei...............................................................................................

1.817,00

Bisbal del Penedès, La....................................................................

3.542,00

Blancafort.........................................................................................

842,00

Bonastre............................................................................................

1.513,00

Borges del Camp, Les.....................................................................

2.673,00

Botarell.............................................................................................

307,00

Bràfim...............................................................................................

1.166,00

Cabra del Camp...............................................................................

1.555,00
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CONSOLIDAT
ENTRADES

CONSOLIDAT
SORTIDES

FONS COMÚ DIOCESÀ
ENTRADES

FONS COMÚ DIOCESÀ
SORTIDES

Calafell, Sant Pere...........................................................................

5.078,00

Calafell, Santa Creu.........................................................................

1.615,00

Cambrils, Sant Pere......................................................................... 15.502,00
Cambrils, Santa Maria..................................................................... 15.370,00
Canonja, La......................................................................................

4.529,00

Capafonts..........................................................................................

259,00

Castellvell del Camp........................................................................

1.341,00

Catllar, El..........................................................................................

838,00

Cervià de les Garrigues...................................................................

2.007,00

Ciutadilla..........................................................................................

513,00

Clarà..................................................................................................

1.361,00

Coma-ruga........................................................................................

4.410,00

Conesa..............................................................................................

475,00

Constantí..........................................................................................

6.549,00

Cornudella de Montsant.................................................................

1.511,00

Creixell.............................................................................................

2.253,00

Cunit.................................................................................................

4.787,00

Duesaigües........................................................................................

231,00

Esblada..............................................................................................

862,00

Escaladei...........................................................................................

45,00

Espluga Calba, L’.............................................................................

1.355,00

Espluga de Francolí, L’...................................................................

2.580,00

Falset.................................................................................................

3.661,00

Febró, La..........................................................................................

37,00

Figuerola del Camp.........................................................................

1.253,00

Fontscaldes.......................................................................................

241,00

Forès.................................................................................................

205,00

Fulleda..............................................................................................

347,00

Garidells, Els....................................................................................

526,00

Glorieta.............................................................................................

11,00

Gratallops.........................................................................................

1.490,00

Guàrdia dels Prats, La.....................................................................

334,00

Guialmons........................................................................................

77,00

Guimerà............................................................................................

1.542,00

Gunyoles, Les ..................................................................................

262,00
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Juncosa del Montmell, La...............................................................

705,00

Lilla...................................................................................................

332,00

Lletger..............................................................................................

152,00

Llorac................................................................................................

108,00

Llorenç del Penedès........................................................................

3.400,00

Llorenç de Rocafort........................................................................

210,00

Maldà................................................................................................

355,00

Masllorenç........................................................................................

1.947,00

Masó, La...........................................................................................

492,00

Maspujols..........................................................................................

1.671,00

Milà, El.............................................................................................

219,00

Montblanc, Santa Maria..................................................................

8.643,00

Montblanc, Santuari Mare de Déu de la Serra.............................

2.352,00

Montbrió de la Marca.....................................................................

478,00

Montbrió del Camp.........................................................................

1.370,00

Montferri..........................................................................................

926,00

Mont-ral............................................................................................

446,00

Mont-roig del Camp, Sant Miquel Arcàngel.................................

3.190,00

Mont-roig del Camp, Santa Maria Magdalena..............................

892,00

Morell, El..........................................................................................

2.400,00

Morera de Montsant, La.................................................................

93,00

Nalec.................................................................................................

401,00

Nou de Gaià, La..............................................................................

734,00

Nulles................................................................................................

2.310,00

Omellons, Els...................................................................................

354,00

Omells de na Gaia, Els ...................................................................

357,00

Pallaresos, Els...................................................................................

1.362,00

Papiolet.............................................................................................

120,00

Passanant..........................................................................................

760,00

Peces, Les.........................................................................................

942,00

Perafort.............................................................................................

444,00

Picamoixons.....................................................................................

833,00

Piles, Les...........................................................................................

926,00

Pira....................................................................................................

274,00

Pla de Santa Maria, El.....................................................................

2.998,00
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Pobla de Cérvoles, La......................................................................

946,00

Pobla de Mafumet, La.....................................................................

810,00

Pobla de Montornès, La..................................................................

753,00

Pobles, Les........................................................................................

434,00

Poboleda...........................................................................................

312,00

Pont d’Armentera, El......................................................................

2.545,00

Pontils...............................................................................................

20,00

Porrera..............................................................................................

1.941,00

Pradell de la Teixeta........................................................................

384,00

Prades...............................................................................................

1.620,00

Puigdelfí...........................................................................................

177,00

Puigpelat...........................................................................................

532,00

Querol..............................................................................................

115,00

Rauric...............................................................................................

11,00

Renau................................................................................................

109,00

Reus, Assumpció, L’........................................................................

2.073,00

Reus, Barri Gaudí............................................................................

198,00

Reus, Crist Rei.................................................................................. 18.465,00
Reus, Immaculada, La.....................................................................

2.734,00

Reus, Puríssima Sang, La................................................................

8.518,00

Reus, Sant Bernat Calbó.................................................................

2.755,00

Reus, Sant Francesc d’Assís............................................................

9.694,00

Reus, Sant Joan Baptista................................................................. 10.732,00
Reus, Sant Josep Obrer...................................................................

986,00

Reus, Sant Pere Apòstol.................................................................. 16.856,00
Riba, La............................................................................................

2.330,00

Riera de Gaià, La.............................................................................

1.220,00

Riudecanyes......................................................................................

1.070,00

Riudecols..........................................................................................

1.357,00

Riudoms............................................................................................

8.129,00

Rocafort de Queralt........................................................................

589,00

Rocafort de Vallbona.......................................................................

326,00

Rocallaura.........................................................................................

1.280,00

Rocamora.........................................................................................

149,00

Roda de Barà...................................................................................

7.517,00
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Rodonyà............................................................................................

1.321,00

Rojals................................................................................................

0,00

Rourell, El........................................................................................

956,00

Salomó..............................................................................................

1.526,00

Salou, Sant Ramon.......................................................................... 16.379,00
Salou, Santa Maria........................................................................... 13.361,00
Sant Jaume dels Domenys...............................................................

904,00

Sant Martí de Maldà........................................................................

957,00

Sant Vicenç de Calders...................................................................

510,00

Santa Coloma de Queralt...............................................................

3.316,00

Santa Oliva.......................................................................................

1.252,00

Santes Creus.....................................................................................

2.569,00

Sarral.................................................................................................

2.889,00

Savallà del Comtat...........................................................................

328,00

Secuita, La .......................................................................................

937,00

Segur de Calafell.............................................................................

5.704,00

Segura...............................................................................................

150,00

Selma - Pla de Manlleu, El..............................................................

96,00

Selva del Camp, La.......................................................................... 10.552,00
Senan................................................................................................

0,00

Siurana..............................................................................................

172,00

Solivella.............................................................................................

1.547,00

Tarragona, Bonavista.......................................................................

2.632,00

Tarragona, Campclar.......................................................................

3.659,00

Tarragona, Ferran-La Móra............................................................

2.646,00

Tarragona, Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor...............

1.469,00

Tarragona, Molnars.........................................................................

6.374,00

Tarragona, Sant Antoni de Pàdua.................................................. 18.451,00
Tarragona, Sant Francesc d’Assís...................................................

9.868,00

Tarragona, Sant Fructuós................................................................

6.226,00

Tarragona, Sant Joan Baptista........................................................

7.108,00

Tarragona, Sant Magí......................................................................

938,00

Tarragona, Sant Pau........................................................................ 21.376,00
Tarragona, Sant Pere Apòstol.........................................................

4.621,00

Tarragona, Sant Pere i Sant Pau....................................................

8.488,00
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Tarragona, Sant Salvador................................................................

2.190,00

Tarragona, Santa Clara....................................................................

3.782,00

Tarragona, Santa Maria (Catedral)................................................

1.510,00

Tarragona, Santíssima Trinitat........................................................

8.302,00

Tarragona, Torreforta......................................................................

6.095,00

Tarrés................................................................................................

558,00

Torre de Fontaubella, La................................................................

381,00

Torredembarra.................................................................................

6.657,00

Torroja del Priorat...........................................................................

408,00

Ulldemolins......................................................................................

1.303,00

Vallbona de les Monges..................................................................

455,00

Vallclara............................................................................................

413,00

Valldossera........................................................................................

99,00

Vallespinosa......................................................................................

35,00

Vallfogona de Riucorb....................................................................

599,00

Vallmoll.............................................................................................

2.883,00

Valls, M. de Déu del Lledó.............................................................

7.061,00

Valls, Sant Joan Baptista + Sant Antoni + M. D. Carme............... 14.849,00
Vendrell, El, Sant Salvador............................................................. 18.057,00
Vendrell, El, Sant Salvador de les Palmeres..................................

2.079,00

Vespella de Gaià .............................................................................

65,00

Vilabella............................................................................................

1.852,00

Vilafortuny........................................................................................

8.377,00

Vilallonga del Camp........................................................................

2.005,00

Vilanova d’Escornalbou..................................................................

771,00

Vilanova de Prades..........................................................................

366,00

Vilaplana...........................................................................................

1.536,00

Vila-rodona.......................................................................................

1.373,00

Vila-seca ...........................................................................................

8.554,00

Vila-seca, La Pineda.........................................................................

4.358,00

Vila-seca, La Plana...........................................................................

164,00

Vilaverd.............................................................................................

358,00

Vilella Alta, La..................................................................................

149,00

Vilet, El.............................................................................................

95,00

Vilosell, El.........................................................................................

503,00
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Vimbodí............................................................................................

3.061,00

Vinaixa..............................................................................................

1.491,00

Vinyols i els Arcs..............................................................................

2.233,00

Vistabella..........................................................................................

1.240,00

TOTAL ..................................................................................... 560.416,00
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APORTACIONS DEL FONS COMÚ DIOCESÀ A LES PARRÒQUIES

ALCOVER........................................................................................ 30.000,00
ALEIXAR, L’.................................................................................... 12.000,00
ALTAFULLA ................................................................................... 20.000,00
ARBOÇ, L’ ...................................................................................... 15.000,00
ARGENTERA, L’, SANT BARTOMEU ......................................... 15.000,00
CAMBRILS, SANT PERE APÒSTOL............................................. 40.000,00
CORNUDELLA DE MONTSANT.................................................. 14.200,00
FALSET............................................................................................. 30.000,00
MALDÀ, SANT MARTÍ...................................................................

9.000,00

MONTBLANC, M.D. DE LA SERRA............................................. 18.000,00
RENAU.............................................................................................

5.800,00

SALOU, SANTA MARIA ................................................................ 50.000,00
TARRAGONA, RESTAURACIÓ CATEDRAL ............................... 75.720,00
TARRAGONA, SANT MAGÍ........................................................... 15.000,00
TARRAGONA, SANT JOSEP OBRER TORREFORTA................. 200.000,00
VALLESPINOSA..............................................................................

1.788,00

VILABELLA ....................................................................................

2.000,00

VILANOVA D’ESCORNALBOU (L’ARBOCET) ......................... 22.467,00
VILELLA ALTA, LA .......................................................................

2.323,00

VIMBODÍ ........................................................................................ 10.000,00
TOTAL ..................................................................................... 588.298,00

21

ANNEX 2 (2/2)
APORTACIONS DEL FONS COMÚ DIOCESÀ A LES PARRÒQUIES
(Pla de rectories)

CAMBRILS, SANT PERE................................................................ 15.000,00
CASTELLVELL DEL CAMP........................................................... 70.000,00
MONT-ROIG DEL CAMP, SANT MIQUEL ARCÀNGEL............ 52.580,00
TARRAGONA, SANT FRANCESC D’ASSÍS..................................

5.000,00

TARRAGONA, SANT PERE APÒSTOL........................................ 25.000,00
TOTAL ..................................................................................... 167.580,00
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APORTACIONS DEL FONS COMÚ DIOCESÀ
A LES DELEGACIONS I SECRETARIATS

DEPARTAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL... 52.300,00
DELEGACIÓ D’APOSTOLAT SEGLAR........................................

3.000,00

ACCIÓ CATOLICA GENERAL D’ADULTS.............................

2.500,00

VIDA CREIXENT.......................................................................

500,00

MOV. DE JOVES CRISTIANS DE COMARQUES (JARC)......

960,00

MOV. DE CRISTIANS DE POBLES I COMARQUES (MCPC)

240,00

PASTORAL OBRERA.................................................................

1.100,00

GERMANDAT OBRERA D’ACCIÓ CATÒLICA (GOAC)......

600,00

DELEGACIÓ ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA...............

800,00

DELEGACIÓ DE CATEQUESI I CATECUMENAT......................

8.000,00

DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT..................................................

2.000,00

DELEGACIÓ DE LITÚRGIA..........................................................

0,00

DELEGACIÓ DE PASTORAL DE JOVENTUT............................ 12.000,00
PASTORAL UNIVERSITÀRIA...................................................

1.500,00

DELEGACIÓ DE PASTORAL DE LA MOBILITAT HUMANA..

4.000,00

DELEGACIÓ DE PASTORAL DE LA SALUT..............................

4.500,00

FRATERNITAT CRISTIANA DE MALALTS.............................

4.000,00

DELEGACIÓ DE PASTORAL FAMILIAR.....................................

3.500,00

DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL.........................................

500,00

JUSTÍCIA I PAU.........................................................................

1.700,00

CARITAS DIOCESANA (per a la CD Migració)...................... 18.000,00
PASTORAL PENITENCIÀRIA...................................................

1.500,00

DELEGACIÓ DEL PATRIM. ARTÍSTIC I DOC. I L’ART SACRE
PER A DESPESES GENERALS.................................................. 19.170,00
PER A DESPESES DE PERSONAL........................................... 24.910,00
DELEGACIÓ PER A LES CAUSES DELS SANTS........................

6.000,00

SECRETARIAT DEL DIACONAT PERMANENT.........................

2.000,00

SECRETARIAT DE LAICS AMB MISSIÓ PASTORAL.................

1.400,00

SECRETARIAT DE MÚSICA SACRA.............................................

2.800,00

SECRETARIAT DE RELACIONS INTERCONFESSIONALS.......

700,00

SECRETARIAT DE SERVEIS AL CLERGAT.................................

350,00

SECRETARIAT DE VOCACIONS..................................................

6.500,00
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INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES
PER A DESPESES GENERALS.................................................. 64.000,00
PER A DESPESES DE PERSONAL........................................... 24.910,00
PER A DESPESES DE L’EDIFICI.............................................. 35.000,00
ARXIU HISTÒRIC ARXIDIOCESÀ
PER A DESPESES GENERALS.................................................. 15.000,00
PER A DESPESES DE PERSONAL........................................... 61.107,52
BIBLIOTECA DEL SEMINARI
PER A DESPESES GENERALS.................................................. 10.000,00
PER A DESPESES DE PERSONAL........................................... 34.526,78
MUSEU ARXIDIOCESÀ
PER A DESPESES GENERALS.................................................. 38.725,00
PER A DESPESES DE PERSONAL........................................... 41.720,00
MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE
PER A DESPESES GENERALS.................................................. 29.820,00
PER A DESPESES DE PERSONAL........................................... 79.420,00
TOTAL ..................................................................................... 621.259,30

Suplement del Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Tarragona del mes de juliol de 2012

A Tarragona van arribar vint carmelites descalces i aviat es van proposar
fundar un convent, realitat que va ser possible gràcies a la generositat de Pau
Badia i Maria Sentís, devot matrimoni de Reus que van veure professar dues
de les seves filles abans que ells mateixos es consagressin a l’orde carmelità.
Prèviament a declarar els seus vots van fer testament en què deixaven
part dels seus béns amb destinació a la fundació d’un convent a Tarragona.
Això va passar l’any 1712, fa justament 300 anys. Així va sorgir el convent,
dedicat a Sant Josep i Santa Anna, de grans dimensions, i, posteriorment,
la magnífica església adjunta, de nau única.
Explica l’anècdota que quan buscaven un emplaçament i van presentar
el seu projecte, el Prelat de l’època no els va donar facilitats, en un primer
moment, al·legant que «aquesta nova fàbrica seria perjudicial per al palau
arquebisbal d’aquesta ciutat i li trauria les vistes al mar». Amb perdó del
meu antic avantpassat en el càrrec, és per a mi un goig contemplar des
del balcó del palau arquebisbal la cúpula d’aquesta església i la «fàbrica»
del convent.
Sé que puc posar la meva confiança, com tota la societat, en les seves
pregàries al Senyor, i quan les visito personalment gaudeixo del silenci i de
la pau material i espiritual que es respiren dins aquells murs venerables.
Demano als seus patrons, sant Josep i santa Anna, que es compleixi en
aquest lloc i arreu del món el desig expressat per santa Teresa en el primer
llibre de les seves Moradas, quan va escriure: «Entendamos, hijas mías, que
la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo, y mientras con más
perfección guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfectas.»
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

404. Sant Joan Baptista, un sant popular
24 de juny de 2012
El bon sentit del poble cristià, des de generacions molt antigues, ha
convertit sant Joan Baptista en un sant molt popular. Són molts els pobles
que celebren la festivitat del 24 de juny, que s’uneix al començament de
l’estiu. Ja a la vigília s’encenen fogueres, que tenen un doble significat: la
destrucció d’allò vell i la nova llum de Crist.
Considerem avui la figura d’aquest sant que enllaça l’Antic Testament
amb el Nou, i que l’Evangeli retrata en diverses situacions. La primera,
quan Elisabet i Zacaries esperen el seu fill, seguida per aquella visita de
la Mare de Déu a la seva cosina. L’última, quan Herodes Antipas ordena
decapitar-lo.
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Entremig, una vida de penitència al desert i de predicació a la riba del
Jordà, on se li unien deixebles i batejava preparant els camins del Senyor,
la manifestació del qual era tan a prop, fins al dia en què Jesús de Natzaret
va aparèixer a la cua dels qui volien ser batejats. Malgrat la seva resistència,
pel fet de considerar-se indigne fins i tot de deslligar-li les sandàlies, Joan va
batejar aquell pelegrí i el va assenyalar davant del poble, i particularment
davant dels seus seguidors, com el Messies anunciat.
Benet XVI va parlar d’aquest sant el passat 8 de gener amb motiu de
la festa del Baptisme del Senyor. La segona lectura i l’Evangeli d’aquest
dia ens diuen que la primera i principal educació es realitza a través del
testimoni. Diu el Papa: «Joan va ser un gran educador dels seus deixebles,
perquè els va conduir a l’encontre amb Jesús, del qual va donar testimoni.
No es va exaltar a ell mateix, no va voler tenir els deixebles lligats a ell. Si
bé Joan era un gran profeta, i la seva fama era molt gran, quan va arribar
Jesús es va retirar i el va indicar a ell: «Després de mi ve el qui és més fort
que jo, i jo no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li les corretges de les
sandàlies. Jo us he batejat amb aigua, però ell us batejarà amb l’Esperit
Sant» (Mc 1,7-8).
Precisament l’Esperit Sant va descendir sobre Jesús com un colom per
revelar que ell és el Fill unigènit del Pare etern.
Sant Joan Baptista és un exemple per a nosaltres en moltes facetes: en
la sobrietat de vida, penitent i sacrificada; en la humilitat, que el porta
a apartar-se quan arriba Crist; en el testimoniatge que dóna de Jesús, al
qual assenyala entre els homes, i en la fortalesa de sinceritat, que per fi li
ocasiona la mort quan denuncia la conducta d’Herodes mateix.
Jesucrist va dir d’ell: «Entre els nascuts de dona no n’hi ha hagut cap de
més gran que Joan Baptista» (Mt 11,11). No hi ha elogi millor, i confirma
l’encert de la devoció que sent per ell el poble cristià.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Activitats del Sr. Arquebisbe
del mes de juny de 2012
Divendres 1
Rep visites.
A l’església parroquial de la Santíssima Trinitat de Tarragona, administra
el sagrament de la confirmació.
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Dissabte 2
A l’església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí, administra el
sagrament de la confirmació.
Al vespre, a la Catedral, presideix la solemne eucaristia de la 107a Vetlla
de les Espigues per als membres de l’Adoració Nocturna, amb motiu del
125è aniversari de la fundació de l’associació a Tarragona.
Diumenge 3
A l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls, administra el sagrament de la confirmació.
A l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Tarragona, administra
el sagrament de la confirmació.
Dilluns 4
Rep visites.
Al Seminari Major Interdiocesà de Barcelona, presideix l’eucaristia i els
actes organitzats amb motiu de la clausura del curs 2011-2012.
Dimarts 5
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 244 del Consell Episcopal.
Rep visites.
A l’església de Sant Antoni de Pàdua, fa l’exposició del Santíssim i administra el sagrament de la reconciliació.
Dimecres 6
A l’Aula Santa Tecla del Centre Tarraconense El Seminari, presideix
la roda de premsa organitzada per Càritas Diocesana amb motiu de la
presentació de la memòria d’activitats de l’any 2011.
Dijous 7
A l’església parroquial de Santa Eulàlia de Berga, presideix l’eucaristia
de la solemnitat de Corpus Christi. A continuació, des del balcó de
l’Ajuntament, convidat pel Sr. Alcalde, presencia el Salt de Patum. Per
últim, és convidat a dinar amb tots els mossens i, abans de marxar, visita
el santuari de la Mare de Déu de Queralt.
Divendres 8
Rep visites.
Al santuari de la Mare de Déu de Loreto de la parròquia de Sant Cosme
i Sant Damià de Tarragona, administra el sagrament de la confirmació.
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Dissabte 9
A l’església parroquial de Sant Pau de Tarragona, administra el sagrament de la confirmació i admet a l’estat clerical el seminarista Albert
Fortuny Llaveria.
A l’església parroquial de Sant Joan Baptista del Catllar, administra el
sagrament de la confirmació.
Diumenge 10
A l’església parroquial de Sant Bernat Calbó de Reus, administra el
sagrament de la confirmació.
A la Catedral, celebra l’eucaristia en la solemnitat del Cos i de la Sang de
Crist. A continuació, presideix la processó amb el Santíssim Sagrament
pels carrers de la Part Alta de la ciutat.
Dilluns 11
Rep visites.
Dimarts 12
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 245 del Consell Episcopal.
Rep visites.
A l’església de Sant Antoni de Pàdua, fa l’exposició del Santíssim i administra el sagrament de la reconciliació.
Dimecres 13
Rep visites.
Al Seminari Major Interdiocesà de Barcelona, presideix l’eucaristia,
durant la qual institueix lector i acòlit el seminarista Joan Maria Anglès
Batet.
Dijous 14
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 24 del Consell del
Presbiteri.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del Consell Diocesà
d’Afers Econòmics.
Divendres 15
Rep visites.
Al Centre Tarraconense El Seminari, presideix el lliurament de premis
dels concursos sobre la Setmana Santa de narrativa i dibuix infantil organitzats per l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona.
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Dissabte 16
A l’església parroquial de Sant Sebastià de la Canonja, administra el
sagrament de la confirmació.
Diumenge 17
A la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, participa en els actes de
la Trobada diocesana de formació de catequistes. A la tarda, a la cripta
de la basílica, presideix la solemne eucaristia concelebrada.
Dilluns 18
A la casa diocesana d’exercicis Cardenal Arce de la Selva del Camp,
presideix la jornada diocesana de formació permanent per a preveres
i diaques.
Rep visites.
Dimarts 19
Rep visites.
És entrevistat per la Cadena SER Tarragona.
A l’església de Sant Antoni de Pàdua, fa l’exposició del Santíssim i administra el sagrament de la reconciliació.
A l’aula Santa Tecla del Centre Tarraconense El Seminari, presideix la
conferència pronunciada per la periodista Paloma Gómez Borrero, amb
el títol «Mis viajes con Juan Pablo II y Benedicto XVI».
Dimecres 20
Rep visites, entre d’altres la del cònsol general de Turquia, Sr. Haldun
Koç, que li fa el lliurament d’una edició facsímil d’un antic Alcorà otomà, obsequi del Ministre de Cultura turc al Museu Bíblic Tarraconense.
Dijous 21
Rep visites, entre d’altres el Secretariat de la JOC de Catalunya i les Illes,
que li presenten els nous estatuts aprovats.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió del patronat de la Fundació Sant Fructuós.
A l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Reus, presideix l’acte de
presentació del llibre Parròquia de Sant Joan Baptista - Reus. 1854-19112011/2012. Voluntats, esforç i realitats, commemoratiu del Centenari de la
col·locació de la primera pedra de l’església parroquial, obra del diaca
Mn. Estanislau Figuerola Gual.
Divendres 22
A l’església parroquial de Crist Rei de Reus, administra el sagrament
de la confirmació.
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Dissabte 23
Al Museu Bíblic Tarraconense, presideix l’acte de presentació de l’associació Cristians de la Xarxa Santa Tecla, formada per professionals
d’aquest col·lectiu sanitari.
A l’església parroquial de Sant Llorenç de Llorenç del Penedès, administra el sagrament de la confirmació.
Diumenge 24
A l’església de Sant Joan Baptista de la Plana (Vila-seca), celebra la solemne eucaristia en la festa patronal d’aquesta tinença de la parròquia
de Sant Esteve Protomàrtir de Vila-seca.
A la Casa Mare de les Carmelites Missioneres Teresianes de Tarragona,
presideix l’eucaristia i fa la benedicció de les obres de reforma realitzades.
A l’església parroquial de Sant Jaume de Riudoms, presideix l’eucaristia
de presa de possessió de Mn. Josep Mateu i Guarro com a nou rector
de la Parròquia.
Dilluns 25
A Falset, participa en la Trobada diocesana d’Escolans.
A la Llibreria La Capona, assisteix a la presentació del llibre d’Arturo
San Agustín En Tarso ya no suenan las campanas.
Dimarts 26
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 246 del Consell Episcopal.
Rep visites.
A l’església parroquial de Sant Francesc d’Assís de Tarragona, presideix
l’eucaristia en la solemnitat de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer.
Dimecres 27
Rep visites.
A la capella del Santíssim de la Catedral, presideix l’eucaristia, dins els
actes de clausura del bicentenari del setge de Tarragona per part de les
tropes napoleòniques.
Dijous 28
Rep visites.
A l’Escola Joan XXIII de Bonavista, participa en els actes de comiat dels
Germans Maristes.
Divendres 29
Rep visites.
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A Reus, participa en els actes de la festa major de Sant Pere Apòstol:
presideix la solemne eucaristia a la Prioral, participa a la processó pels
carrers de la ciutat i, finalment, és convidat a sopar amb els mossens
de l’arxiprestat.
Dissabte 30
Rep visites.
Al Seminari Pontifici de Tarragona, participa en els actes organitzats per
la Delegació diocesana d’ensenyament amb motiu del final de curs dels
professors de religió: presideix l’eucaristia a la capella major i l’acte de
presentació als professors de la campanya de Mans Unides a les escoles.
A l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de l’Espluga de Francolí,
administra el sagrament de la confirmació.

Secretaria General i Cancelleria
Nomenaments
del mes de juny 2012
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, ha signat, durant el mes de
juny, els següents nomenaments:
05/06/2012 Mn. Pasqual Gasol Simó, rector de les parròquies de Sant
Llorenç de Botarell i Sant Joan Baptista de Vilanova
d’Escornalbou (i església de Sant Joan Baptista de l’Arbocet).
Mn. Josep Mateu i Guarro, rector de les parròquies de Sant
Jaume de Riudoms i Santa Caterina Verge i Màrtir de
Vinyols i els Arcs.
Mn. Joan Antoni López Díaz-Cano, rector de les parròquies
de Sant Martí del Morell i Sant Joan Baptista de la Pobla
de Mafumet.
Mn. Adam Safianczuk, rector de les parròquies de Santa Maria
de Sarral, de Sant Miquel Arcàngel de Forès, de Sant
Llorenç de Montbrió de la Marca, de Santa Maria de
Pontils, de Sant Salvador de Rocafort de Queralt, de
Santa Maria de Barberà de la Conca, de Santa Maria de
Santa Perpètua de Gaià, de Sant Jaume de Vallespinosa
i de Sant Joan Baptista de Vallverd de Queralt.
Mn. Joan Maria Ferrer Calvo, rector de les parròquies de Santa
Maria de la Secuita (i encarregat de l’església del Sagrat
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Cor de Jesús de Vistabella) i de Sant Roc de l’Argilaga,
i vicari de la Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Tarragona.
Mn. Josep Moragues Borrull, adscrit a la Parròquia de Sant
Ramon Nonat de Salou.
Mn. Ricard Cabré Roigé, adscrit de la Parròquia de Crist Rei
de Reus.
Sr. Joan Anglès Batet, seminarista, col·laborador de les parròquies dependents del rector de la Parròquia de Sant
Salvador del Vendrell.
Sr. Andreu Muñoz Melgar, director del Museu Bíblic Tarraconense per a un termini de tres anys.
Sr. Francesc Escobar Poblet, director del Secretariat de Justícia
i Pau de l‘arxidiòcesi de Tarragona per a un termini de
dos anys.
12/06/2012 Mn. Jordi Sánchez Pellicer, consiliari de la Confraria del Sant
Crist de Maspujols (decret).
15/06/2012: Mn. Josep M. Serra Roigé, secretari i notari del Tribunal Metropolità de Tarragona.
18/06/2012: Sra. Carme Turull Vila, directora de la Càritas Arxiprestal de
l’Alt Camp.

Convocatòria
a la reunió n. 24 del Consell del Presbiteri
Benvolgut,
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, convoca el Consell de Presbiteri
per al proper dijous, 14 de juny de 2012, a les 11 del matí, a la sala gran
del palau arquebisbal.
ordre del dia
11.00 Pregària i salutació del Sr. Arquebisbe.
11.20 Proposta del Seminari del Poble de Déu d’erigir un Seminari
laïcal diocesà.
12.00 Altres qüestions relacionades amb la pastoral que han sorgit darrerament.
13.00 Precs i preguntes. Informacions.
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Moderador: Mn. Xavier Roig Rovira.
Joan Miquel Bravo Alarcón, pvre.
Secretari
Tarragona, 29 de maig de 2012

Temes tractats
en la reunió n. 244 del Consell Episcopal
5 de juny de 2012
— Signatura dels nomenaments que trobareu a la p. 319 d’aquest Butlletí.
— Concrecions a partir de les idees i comentaris per a l’Any de la fe suggerits per la comissió per a l’Any de la fe convocats el dia 7 de maig
per a preparar les possibles activitats a fer, englobades dins els següents
apartats: celebració d’inici, catequesis sobre els articles del Credo, arribar
als allunyats, enfortir i fonamentar la fe dels creients, arribar a Déu a
partir de la bellesa i la cultura, i formació sobre el concili Vaticà II.
— L’ermitana Gna. M. Dolors Bonilla s’ha retirat per raons d’edat a una
residència d’ancians de les Mares dels Desemparats i Sant Josep de la
Muntanya del Valle de Abdalajís (Málaga).
— Altres qüestions relacionades amb preveres i parròquies.

Temes tractats
en la reunió n. 245 del Consell Episcopal
12 de juny de 2012
— Amb la presència dels consiliaris d’agrupaments de Minyons Escoltes
i Guies Sant Jordi existents a l’arxidiòcesi i del consiliari diocesà, Mn.
Joan Àguila, valoració de la realitat actual dels agrupaments existents a
l’arquebisbat de Tarragona.
— Concrecions per a l’Any de la fe a la nostra arxidiòcesi preparades per
l’INSAF (Mn. Josep M. Gavaldà, Mn. Rafael Serra i Mn. F. Xavier Morell):
edició d’una Tau amb 12 catequesis sobre el Credo, publicació mensual
d’una separata en el Full Dominical, proposta de temes i possibles ponents
per a la formació permanent del clergat del proper curs pastoral, i curs
sobre el concili Vaticà II.
— Altres qüestions relatives a preveres i parròquies.
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Temes tractats
en la reunió n. 246 del Consell Episcopal
26 de juny de 2012
— Nomenaments (cf. p. 320 d’aquest Butlletí).
— Preparació d’altres nomenaments parroquials.
— Qüestionari de la CEE sobre el clergat rural.
— Algunes qüestions relatives a la tramitació, administració i assentament
registral dels sagraments administrats a membres de la comunitat
grecocatòlica ucraïnesa.
— Altres temes relacionats amb el govern ordinari de l’arxidiòcesi.

Departament d’Assumptes Econòmics
Pressupost
de l’acció pastoral de l’arxidiòcesi de Tarragona de l’any 2012
Trobareu el Pressupost en el suplement que hi ha encartat a les pàgines
centrals d’aquest Butlletí.

Arxiu Històric Arxidiòcesà de Tarragona
Memòria
de les activitats de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona de l’any 2011
Objectius i projectes
L’important augment dels metres lineals de documentació dipositada
a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), com a resultat de
l’activa política de concentració de fons documentals d’aquests darrers
anys, va motivar que, durant l’estiu de 2011, se substituïssin les prestatgeries metàl·liques fixes del primer dipòsit de l’Arxiu per quinze armaris
compactes, passant així dels 664,8 ml —5.540 capses— als actuals 1.225 ml.
—9.800 capses— de capacitat de documentació.
Seguint amb la política de concentració de fons documentals dels darrers anys, el 2011 es van dipositar 29 fons parroquials, dels quals 7 eren
nous. Per altra banda, van ingressar 3 fons personals, de dos mossens i
d’un particular, compost, aquest, principalment de partitures musicals. Des
de la Cúria es va transferir la documentació semiactiva del Departament
per als assumptes econòmics. Així mateix, també es va dipositar el fons
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documental de l’antiga botiga de la Catedral de Tarragona i de l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí de Tarragona. En total es van dipositar 87,88
ml de documentació.
Es va continuar la campanya, iniciada l’any 2007, de concentració de tots
els testaments atorgats davant rector que es conserven als arxius parroquials, tant els antics com, especialment, els contemporanis, car el Llibre IV
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, en vigor des de l’1 de
gener de 2009, suprimeix la possibilitat d’atorgar testament davant rector.
Els testaments dipositats a l’AHAT són introduïts en una base de dades que
comptava a finals del 2011 amb 35.955 registres entrats.
El treball intern de l’Arxiu, com en els anys anteriors, es va fonamentar
a organitzar, classificar, descriure i catalogar els fons documentals amb el
programa informàtic gArxiu, adaptat a la Norma de Descripció Arxivística
de Catalunya (NODAC). De tots els fons documentals dipositats durant
l’any 2011 a l’AHAT es van realitzar els inventaris sumaris que van permetre
formalitzar l’acta de lliurament i alhora la seva localització. Per altra banda,
es van catalogar 3.921 unitats documentals que corresponen a les següents
sèries i fons documentals; 607 de pontificats del fons Arquebisbes, 629 dels
fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic, 5 del fons de Secretaria de Cambra i
Govern, 2.398 unitats documentals de cent tres fons Parroquials, i 282
plànols o mapes del fons de Planimetria. Així mateix, es va continuar amb
la indexació dels manuals de capítols matrimonials, de testaments i dels
expedients de dispenses matrimonials.
El 2011 es va continuar amb la tasca de digitalització dels fons documentals dipositats a l’AHAT gràcies al finançament obtingut a través dels
diversos convenis signats amb els ajuntaments i la Diputació de Tarragona.
En total es van digitalitzar 765 unitats documentals que representen 157.420
imatges. Així doncs, a finals d’any s’havien digitalitzat un total de 2.425
unitats documentals, que representen un volum total de 451.881 imatges.
Després d’un llarg i acurat treball de neteja, consolidació i planxat, el
Taller de Conservació i Restauració de Béns Culturals de l’Escola d’Art i
Disseny de Tortosa de la Diputació de Tarragona va lliurar a l’AHAT les
dotze butlles pontificals sobre la unió de les rendes de les parròquies de
Vilafortuny, la Pineda i Barenys concedida pel papa Gregori XIII l’any 1579,
les quals, juntament amb les rendes de l’extingida canònica d’Escornalbou,
van servir per a la fundació del Seminari de Tarragona.
En l’àmbit de la col·laboració amb les institucions, cal destacar els
convenis de col·laboració signats amb els ajuntaments del Vendrell i de
la Selva del Camp per tal de digitalitzar els llibres sacramentals dels seus
fons parroquials. Així mateix, va continuar la col·laboració econòmica del
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (CECB), que a través del progra-
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ma Tu Ajudes de Catalunya Caixa, va aportar 906,43 EUR per a digitalitzar
els llibres sacramentals de les parròquies de Barberà de la Conca, Ollers i
Pira. A banda, com l’any anterior, la Diputació de Tarragona va atorgar una
subvenció de 8.000 EUR per tal de digitalitzar els registres sacramentals de
setze parròquies de l’Arquebisbat de Tarragona, projecte valorat en 12.000
EUR. Finalment, cal destacar el conveni signat amb l’Autoritat Portuària
de Tarragona per tal de catalogar i digitalitzar les sèries documentals més
importants ―actes capitulars, obra, fàbrica, carteria, el tauler, etc.— de
l’Arxiu Capitular de Tarragona (ACT).
Respecte a la difusió, cal destacar la presentació a la premsa que es va
fer del programa de digitalització dels llibres sacramentals que subvenciona la Diputació de Tarragona des de l’any 2008. Així mateix, es va fer la
presentació dels diversos projectes de digitalització dels fons documentals
de les parròquies d’Alcover, l’Aleixar, Barberà de la Conca i Vilallonga del
Camp. L’AHAT també va organitzar la presentació del llibre Societat i Església a Catalunya. Cent anys entre constitucions i dictadures (1876-1978),
del Dr. Joan Bada i Elías.
També cal remarcar les millores i novetats que s’han anat introduint al
web de l’AHAT. Obertura d’un compte a twitter i integració de la pàgina del
facebook de l’AHAT com a taulell de notícies del web. Canvi del visualitzador
de documents digitalitzats per un de nou que permet als usuaris un accés
àgil i ràpid a les imatges dels documents. Al llarg del 2011 també es va anar
penjant al web la documentació digitalitzada de les parròquies d’Alcover,
l’Aleixar, Belianes, Belltall, Ciutadilla, Constantí, Montbrió de la Marca,
Passanant, Sarral, Rocafort de Queralt, Ulldemolins, Vilabella, Vilallonga
del Camp i Vimbodí. Per últim, destacar el premi Mención Genealógica del
concurs «Premios Hispagen a las mejores webs de genealogía», concedit al
web de l’AHAT per la Asociación de Genealogía Hispana Hispagen.
Personal
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre., director.
Joan Maria Quijada Bosch, tècnic.
Jordi Altés Martí, enginyer informàtic superior.
Teresa Salort Volart, administrativa.
Neus Sánchez Pié, responsable de la catalogació de l’Arxiu Històric de
l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (agost 2010-setembre 2011).
Clàudia Kirchner Vives, estudiant de la llicenciatura d’història de la URV
en pràctiques durant el curs acadèmic 2010-2011.
Sònia Gual Miró, estudiant del grau d’història de la URV en pràctiques
durant el curs acadèmic 2011-2012.
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Carlota Royo Matas, estudiant del grau d’història de la URV. 150 hores
de pràctiques de l’assignatura Pràctiques externes del curs acadèmic
2010-2011.
Montse Medina Benimelis, estudiant del grau d’història de la URV. 300
hores de pràctiques de l’assignatura Pràctiques externes del curs
acadèmic 2010-2011.
Gna. Dolors Aguiló Rovira, Isabel Sanromà Lucia, Joan Queralt Vidal i
Joan Cañas Folch, voluntaris.
Formació del personal
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 Conferencia Episcopal
Espanyola a Madrid.
El dia 12 de juliol, visita de treball a l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
Infraestructura
— Instal·lació per part de l’empresa Archimovil s.a. de quinze armaris
compactes en substitució de les prestatgeries metàl·liques del primer
dipòsit de l’Arxiu.
— Adquisició de tres arxivadors de plànols, dos de quinze calaixos i un
de vint calaixos.
— Muntatge d’una nova prestatgeria metàl·lica a la sala de Mn. Sanç
Capdevila i Felip.
— Adquisició d’un nou DROBO PRO per a ampliar la capacitat d’allotjament de les imatges de la documentació digitalitzada.
— Visita dels bombers de Tarragona a les instal·lacions de l’Arxiu per
elaborar un pla d’actuació en cas d’incendi.
Moviment i tractament de fons
Nous fons dipositats
Parroquials
Arboç, L’. Parròquia de Sant Julià (1939-1967), 0,36 ml.
Bisbal del Penedès, La. Parròquia de Santa Maria (1614-1988)
1,20 ml.
Cunit. Parròquia de Sant Cristòfol (1730-1907), 0,24 ml.
Llorenç del Penedès. Parròquia de Sant Llorenç (1500-1980),
2,40 ml.
Marmellar. Parròquia de Sant Miquel (1853-1980), 0,24 ml.
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Porrera. Parròquia de Sant Joan Evangelista (1926-1988), 0,12 ml.
Selma-Pla de Manlleu. Parròquia de Sant Cristòfor (1918-1999),
0,24 ml.

Personals
Ferran Guardiola Sala [segle XX], 35 ml.
Mons. Josep Martí i Aixalà [segle XX], 8 ml.
Institucions
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de Tarragona (1995-2007),
2,64 ml.
Antiga botiga de la Catedral [segle XX], 3,60 ml.
Ingressos de documentació de fons existents
Parroquials
Bellmunt del Priorat. Parròquia de Santa Llúcia (1909-2002), 0,24 ml.
Bràfim. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1817-1990), 1,56 ml.
Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria (1569-1969), 1,44 ml.
Canonja, La. Parròquia de Sant Sebastià (1804-2009), 4,2 ml.
Conesa. Parròquia de Santa Maria (1927-1966), 0,24 ml.
Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria (1571-1980),
0,12 ml.
Espluga de Francolí, L’. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (16161980), 5,76 ml.
Figuerola del Camp. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1679-1967),
0,36 ml.
Gratallops. Parròquia de Sant Llorenç (1939-1989), 0,12 ml.
Masricart. Església de la Mare de Déu de l’Esperança (1813-2008),
0,36 ml.
Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1858-2009),
2,76 ml.
Montferri. Parròquia de Sant Bartomeu (1939-1981), 0,36 ml.
Montmell, El. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1853-1990), 0,12
ml.
Mont-roig del Camp. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (15082007), 3,36 ml.
Nulles. Parròquia de Sant Joan Baptista (1883-1976), 0,12 ml.
Omellons. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1500-1976), 0,60 ml.
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Peces, Les. Església del Sagrat Cor (1928), 0,12 ml.
Perafort. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1895-1967), 0,12 ml.
Pla de Santa Maria, El. Parròquia de l’Assumpció (1852-1989), 2,52 ml.
Santa Oliva. Parròquia de Santa Maria (1660-1962), 2,04 ml.
Torroja del Priorat. Parròquia Sant Miquel Arcàngel (1908-1990),
0,12 ml.
Vilella Alta, La. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1931-1978),
0,12 ml.
Personals
Mn. Romà Comamala Valls [segle XX], 0,72 ml.
Delegacions de l’Arquebisbat
Departament per als assumptes econòmics (1995-2000), 6,36 ml.
Documentació dipositada
2007
28,42 ml.
2008
23,04 ml.
2009
89,28 ml.
2010
62,92 ml.
2011
87,88 ml.
Total
291,57 ml.
Usuaris, consulta i préstecs
Al llarg de l’any 2011 el personal de l’AHAT va atendre 840 consultes de
273 usuaris diferents a la sala de consulta, 97 dels quals era el primer cop
que hi venien. Es van servir 2.774 unitats documentals; 2.552 era documentació dels fons Parroquials, 81 dels fons dels Arquebisbes, 51 del fons del
Vicariat i Oficialat Eclesiàstic, 21 del fons de Secretaria de Cambra i Govern,
15 del fons d’Associacions i Confraries, 1 del fons del Seminari Pontifici
de Tarragona, 6 del fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense, 14 del
fons de Personals, 24 del fons de Baronials i 10 del fons de Fragments Litúrgics i Còdexs. Respecte als estudis realitzats amb aquesta documentació,
cal remarcar el predomini de la recerca genealògica amb el 69% d’unitats
documentals utilitzades per a aquesta finalitat, davant els 29% per a l’elaboració d’estudis demogràfics, toponímics, onomàstics, paleogràfics o d’altres
àmbits de recerca, i, finalment, minoritàriament, per a la realització de tesis
doctorals, amb el 2% de documents sol·licitats.
Consultes
2009 1.205

Usuaris diferents
220

Unitats documentals consultades
3.841
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Consultes
2010
921
2011
840
Total 2.966

Usuaris diferents
240
273
733

Unitats documentals consultades
2.964
2.774
9.579

Els investigadors que van utilitzar els ordinadors de la sala de consulta
de l’AHAT per a accedir a la documentació digitalitzada via Intranet van
ser 43 usuaris diferents que van visualitzar les imatges de 814 unitats documentals digitalitzades.
L’any 2011 el web de l’AHAT va rebre 43.290 visites d’11.689 usuaris diferents de 67 països, que van visualitzar un total d’1.360.746 d’imatges de
documents digitalitzats.
Visites
		
2009
13.171
2010
27.008
2011
43.290
Total
83.469

Usuaris
absoluts
4.753
7.963
11.689
24.405

Imatges
visualitzades
219.304
746.755
1.360.746
2.326.805

Usuaris registrats
web
532
587
900
2.019

L’AHAT ha rebut 171 consultes externes, via correu electrònic, fax o
correu ordinari. D’aquestes, 55 eren de recerca genealògica, 54 per a tràmits de nacionalització, 35 de recerca històrica i 27 per a diferents tràmits
administratius.
Col·laboració amb el Museu del Port de Tarragona amb la cessió de
documentació per a l’exposició Compartint la Mar amb… organitzada
per commemorar el desè aniversari de la creació de l’esmentat Museu. La
documentació cedida temporalment va ser l’expedient d’obres de l’església
de Sant Pere del Serrallo, de finals del segle XIX, i un document sobre la
construcció del port de Tarragona, del segle XV.
Instruments de treball elaborats amb el programa gArxiu adaptat a la normativa de descripció arxivística de Catalunya (NODAC).
Descripció i informatització del fons Arquebisbes
Fons Arquebisbe Francesc d’Assís Vidal i Barraquer (1922-1939), 558
unitats documentals.
Fons Visites pastorals (1413-1934), 49 unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic
Sèrie Cúria Eclesiàstica (1939-1941), 3 unitats documentals.
Sèrie Dispenses matrimonials (1853-1856), 291 unitats documentals.
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Sèrie Oratoris (1794-1960), 335 unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Secretaria de Cambra i Govern
Secretaria de Cambra (1910), 1 unitat documental.
Atenció al clergat (1943), 1 unitat documental.
Parròquies (1921-1924), 3 unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Administració econòmica
Delmes i primícies (1783-198), 48 unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Seminari Pontifici de Tarragona.
Sèrie Expedients de matrícula (1858-1898), 459 unitats documentals.
Descripció i informatització de fons Parroquials
Aiguamúrcia. Església de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1975), 1 unitat
documental.
Albà, L’. Parròquia de Santa Maria (1975), 2 unitats documentals.
Albarca. Parròquia de Sant Vicenç Diaca i Màrtir (1975), 2 unitats
documentals.
Albi, L’. Parròquia de Santa Maria (1389-1960), 15 unitats documentals.
Albinyana. Parròquia de Sant Bartomeu (1849-1907), 2 unitats documentals.
Albiol, L’. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1696-1890), 1 unitat
documental.
Alcover. Parròquia de l’Assumpció (1728-1740), 2 unitats documentals.
Aleixar, L’. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1700-1719), 1 unitat documental.
Alforja. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1595-1900), 81 unitats
documentals.
Almoster. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1694-1973), 5 unitats
documentals.
Arbeca. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1600-1853), 4 unitats
documentals.
Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia Verge i Màrtir
(1773-1878), 13 unitats documentals.
Barbera de la Conca. Parròquia de Santa Maria (1447-1946), 30 unitats documentals.
Bellmunt del Priorat. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (19392002), 1 unitat documental.
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Belltall. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1720-1955), 1 unitat documental.
Bellvei. Parròquia de Santa Maria (1848-1986), 2 unitats documentals.
Bisbal del Penedès, La. Parròquia de Santa Maria (1614-1999), 29
unitats documentals.
Biure de Gaià. Parròquia de Sant Joan Baptista (1474-1933), 10 unitats documentals.
Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1782-1899), 38
unitats documentals.
Borges del Camp, Les. Parròquia de l’Assumpció (1551-1866), 75
unitats documentals.
Bràfim. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1564-1977), 88 unitats
documentals.
Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria (1429-1974), 50 unitats
documentals.
Canonja, La. Parròquia de Sant Sebastià Màrtir (1800-1992), 80 unitats documentals.
Catllar, El. Parròquia de Sant Joan Baptista (1566-1979), 5 unitats
documentals.
Clarà. Parròquia de Sant Joan Baptista (1868-1955), 4 unitats documentals.
Conesa. Parròquia de Santa Maria (1641-1927), 20 unitats documentals.
Constantí. Parròquia de Sant Feliu Màrtir (1425-1888), 62 unitats
documentals.
Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria (1805-1909), 2
unitats documentals.
Creixell. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1696-1932), 1 unitat
documental.
Espluga Calba, L’. Parròquia de la Immaculada Concepció (15741880), 11 unitats documentals.
Espluga de Francolí, L’. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (16181945), 41 unitats documentals.
Falset. Parròquia de Santa Maria (1813-1966), 43 unitats documentals.
Febró, La. Parròquia de Sant Esteve Protomàrtir (1940-1946), 1 unitat
documental.
Figuerola del Camp. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1884-1966),
1 unitat documental.
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Figuerola de Santes Creus. Parròquia de Sant Salvador (1583-1880),
3 unitats documentals.
Fulleda. Parròquia de Santa Maria (1524-1944), 6 unitats documentals.
Garidells, Els. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1696-1935), 1 unitat
documental.
Gratallops. Parròquia de Sant Llorenç Diaca i Màrtir (1939-1989), 1
unitat documental.
Guialmons. Parròquia de la Mare de Déu del Roser (1802-1908), 32
unitats documentals.
Guimerà. Parròquia de Santa Maria (1377-1447), 8 unitats documentals.
Llorenç del Penedès. Església de Sant Llorenç (1591-1977), 20 unitats
documentals.
Maldà. Parròquia de Santa Maria (1695-1905), 4 unitats documentals.
Marmellar. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1853-1996), 8 unitats
documentals.
Masricart. Església de la Mare de Déu de l’Esperança (1806-1809),
19 unitats documentals.
Milà, El. Parròquia de Santa Úrsula Verge i Màrtir (1900-1950), 1
unitat documental.
Montagut. Església de Sant Jaume Apòstol (1684-1923), 10 unitats
documentals.
Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major (1832), 1 unitat documental.
Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1696-1980), 1
unitat documental.
Montmell, El. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1758-1990), 2
unitats documentals.
Mont-roig del Camp. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1878-1961),
1 unitat documental.
Morera de Montsant, La. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
(1870-1911), 1 unitat documental.
Nou de Gaià, La. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1868-1922),
1 unitat documental.
Nulles. Parròquia de Sant Joan Baptista (1644-1982), 13 unitats documentals.
Ollers. Església de Santa Maria (1769-2007), 5 unitats documentals.
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Omellons, Els. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1695-2011), 13
unitats documentals.
Omells de na Gaia, Els. Parròquia de Santa Maria (1594-1898), 10
unitats documentals.
Pallaresos, Els. Parròquia de Sant Salvador (1768-1972), 5 unitats
documentals.
Passanant. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1422-1960), 147 unitats
documentals.
Perafort. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1895-1967), 1 unitat documental.
Piles, Les. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1564-1915), 8 unitats documentals.
Pira. Parròquia de Sant Salvador (1583-1946), 4 unitats documentals.
Pla de Santa Maria, El. Parròquia de l’Assumpció (1852-2008), 3
unitats documentals.
Pobla de Cérvoles, La. Parròquia de Santa Maria (1701-1787), 3
unitats documentals.
Pobla de Mafumet, La. Parròquia de Sant Joan Baptista (1694), 1
unitat documental.
Pobles, Les. Parròquia de Santa Maria (1975), 1 unitat documental.
Poboleda. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1561-1828), 5 unitats
documentals.
Pont d’Armentera, El. Parròquia de Santa Maria Magdalena (19581974), 1 unitat documental.
Porrera. Parròquia de Sant Joan Evangelista (1940-1988), 1 unitat
documental.
Pradell de la Teixeta. Parròquia de Santa Maria Magdalena (17681951), 10 unitats documentals.
Querol. Parròquia de Santa Maria (1679), 1 unitat documental.
Rauric. Parròquia de Santa Fe (1620), 15 unitats documentals.
Reus. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1821-1866), 6 unitats documentals.
Riba, La. Parròquia de Sant Nicolau Bisbe (1882-1968), 3 unitats
documentals.
Riera de Gaià, La. Parròquia de Santa Margarida Verge i Màrtir (18081929), 16 unitats documentals.
Riudecanyes. Parròquia de Sant Mateu Apòstol (1601-1977), 134
unitats documentals.
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Riudoms. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1561-1999), 13 unitats
documentals.
Rocallaura. Parròquia de Sant Llorenç Diaca i Màrtir (1645-1832), 1
unitat documental.
Rodonyà. Parròquia de Sant Joan Baptista (1848-1911), 1 unitat
documental.
Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (16861927), 1 unitat documental.
Santa Oliva. Parròquia de Santa Maria (1843-1976), 9 unitats documentals.
Santes Creus. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1958-1963),
2 unitats documentals.
Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1866-1987), 3
unitats documentals.
Secuita, La. Parròquia de Santa Maria (1671-1977), 83 unitats documentals.
Selma-Pla de Manlleu. Parròquia de Sant Cristòfor (1939-1991), 2
unitats documentals.
Selva del Camp, La. Parròquia de Sant Andreu Apòstol (1640-1756),
3 unitats documentals.
Senan. Parròquia Santa Maria (1692-1909), 5 unitats documentals.
Siurana. Parròquia de Santa Maria (1656-1923), 2 unitats documentals.
Tarrés. Parròquia de Santa Maria (1696-1903), 1 unitat documental.
Torredembarra. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1320-1970), 104
unitats documentals.
Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1908-1990),
2 unitats documentals.
Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1503-2008), 10 unitats
documentals.
Vallbona de les Monges. Parròquia de Santa Maria (1627-1817), 3
unitats documentals.
Valldossera. Parròquia de Santa Maria (1887-1888), 1 unitat documental.
Vallmoll. Parròquia de Santa Maria (1464-1923), 52 unitats documentals.
Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista (1626-1796), 17 unitats documentals.
Vallverd de Queralt. Parròquia de Sant Joan Baptista (1931-1975), 2
unitats documentals.
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Vendrell, El. Parròquia de Sant Salvador (1566-1946), 54 unitats
documentals.
Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1588-1979),
24 unitats documentals.
Vilabella. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1656-1964), 2 unitats
documentals.
Vilanova de Prades. Parròquia de la Transfiguració del Senyor (17311772), 1 unitat documental.
Vila-seca. Parròquia de Sant Esteve Diaca i Protomàrtir (1583-1865),
31 unitats documentals.
Vilaverd. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1710-1974), 2 unitats documentals.
Vilella Alta, La. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1635-1978),
3 unitats documentals.
Descripció i informatització de fons Planimetria
Plànols i mapes (1860-1992), 282 unitats documentals.
En total, el 2011 es van catalogar 3.921 unitats documentals amb el
gArxiu, el programa informàtic de gestió documental de l’AHAT.
Documentació catalogada
2006
1.432
2007
1.100
2008
1.427
2009
2.814
2010
4.749
2011
3.921
Total
15.443
També es va continuar la tasca d’indexació dels manuals de capítols
matrimonials del primer terç del segle XVIII. En total se’n van indexar
134. Així mateix, es va continuar amb la indexació dels testaments de la
segona meitat del segle xviii al xxi, dipositats a l’AHAT provinents de les
parròquies. Durant el 2011 es van indexar 6.731 testaments, i en finalitzar
l’any n’hi havia en total 35.955. Per altra banda, es va continuar la catalogació de la sèrie de dispenses matrimonials. En total es van descriure 291
dispenses des de l’any 1853 fins al 1856.
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Digitalització
2008-2009
2010
2011
Total

Unitats documentals digitalitzades
744
916
765
2.425

Imatges digitals
182.704
111.757
157.420
451.881

Conservació i restauració
El dia 19 d’abril el president de la Diputació de Tarragona, Sr. Josep
Poblet i Tous, va lliurar a Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de
l’AHAT, les dotze butlles pontificals en pergamí restaurades pel Taller de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de l’Escola d’Art i Disseny
de Tortosa, pertanyents al fons del Seminari Pontifici de Tarragona. Les
butlles fan referència a la unió de les parròquies de Vilafortuny, la Pineda
i Barenys concedida pel papa Gregori XIII l’any 1579, les rendes de les
quals, juntament amb l’extingida canònica d’Escornalbou, van servir per
a la fundació del Seminari de Tarragona.
Convenis i col·laboracions institucionals
Subvenció de 8.000 EUR atorgada per la Diputació de Tarragona per a
la digitalització dels registres sacramentals de les parròquies de Sant Miquel
Arcàngel d’Almoster, de Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, de Santa
Maria de Bellvei, de Sant Joan Baptista de Biure de Gaià, de Sant Joan
Baptista de la Canonja, de Sant Vicenç Màrtir de Castellvell del Camp, de
Santa Maria de Glorieta, de la Mare de Déu del Roser de Guialmons, de
Santa Maria Magdalena de la Masó, de Santa Úrsula del Milà, de l’església
de Sant Jaume Apòstol de Montagut, de Sant Miquel Arcàngel del Montmell, de Sant Joan Baptista de Nulles, de Sant Salvador dels Pallaresos, de
Sant Martí Bisbe de les Piles, de Sant Pere Apòstol de Poboleda. Projecte
valorat en 12.000 EUR.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Vendrell. El dia 27 de
gener de 2011, l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de
Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Benet Jané i Palau, alcalde del Vendrell, el
van signar en nom de les dues institucions a les quals representen. L’ans
esmentat conveni, que té una vigència de tres anys i una dotació econòmica
total de 8.412 EUR, permetrà la digitalització dels llibres sacramentals de
la Parròquia de Sant Salvador del Vendrell.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Selva del Camp. El
dia 11 de novembre de 2011, l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol Balcells,
arquebisbe de Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Josep Maria Puig i Tàrrech,
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alcalde de la Selva del Camp, el van signar en nom de les dues institucions a les quals representen. L’ans esmentat conveni, que té una vigència
de quatre anys i una dotació econòmica total de 10.138 EUR, permetrà
la digitalització dels llibres sacramentals de la Parròquia de Sant Andreu
Apòstol de la Selva del Camp.
Conveni de col·laboració amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. El
dia 5 de setembre de 2011 Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, canonge
arxiver de la Catedral de Tarragona i director de l’AHAT, i l’Il·lm. Sr. Josep
Andreu Figueras, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, el van
signar en nom de les dues institucions a les quals representen. El projecte,
que té una durada de quatre anys i una dotació econòmica total de 45.000
EUR, permetrà la catalogació i digitalització de les sèries documentals més
importants ―actes capitulars, obra, fàbrica, carteria, el tauler, etc.— de
l’Arxiu Capitular de Tarragona (ACT). Un cop finalitzades les tasques de
tractament arxivístic i digitalització es posarà a l’abast dels investigadors a
través del web de l’ACT.
Col·laboració amb el Centre d’Estudis de la Conca de Barberà per a
digitalitzar els registres sacramentals de les parròquies de Santa Maria de
Barberà de la Conca, de Santa Maria d’Ollers i de la Transfiguració del
Senyor de Pira, a través del finançament del programa Tu Ajudes de Catalunya Caixa. L’ajuda econòmica ha estat de 906,43 EUR.
Donació d’un particular. El 3 d’octubre de 2011 un usuari habitual de
l’Arxiu va fer donació de la quantitat de 277 EUR a l’AHAT per tal de sufragar els costos de digitalització del llibre de baptismes (1564-1662) de la
Parròquia de Sant Pere Apòstol de Vilabella i el llibre de baptismes (16791750) de Sant Jaume Apòstol de Bràfim. La desinteressada col·laboració
econòmica d’un investigador particular permetrà a la resta d’usuaris del
web de l’AHAT poder accedir lliurement a la documentació digitalitzada
d’aquestes dues parròquies.
Conveni a través de la borsa de treball de la URV per a tenir un alumne
d’història en pràctiques durant els cursos acadèmics 2010-2011 i 2011-2012.
Acció cultural
Difusió
El 16 de juny l’AHAT va organitzar la presentació a Tarragona del llibre
Societat i Església a Catalunya. Cent anys entre constitucions i dictadures (18761978), a càrrec de Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó, director de l’AHAT, i de
l’autor, Dr. Joan Bada i Elías. La presentació va tenir lloc a la sala d’actes
del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona i va ser presidit
per l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona i
primat, i l’Il·lm. Sr. Albert Vallvé Navarro, vicepresident de la Diputació
de Tarragona.
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El 10 de novembre, el Telenotícies comarques de TV3 va emetre un
reportatge sobre el projecte finançat per la Diputació de Tarragona de digitalització dels llibres sacramentals de cinquanta-set parròquies dipositats
a l’AHAT.
El 10 de novembre, l’Informatiu Vespre de TVE a Catalunya va emetre
un reportatge sobre l’AHAT i el projecte de digitalització dels seus fons
documentals, principalment de llibres sacramentals.
El 18 de novembre, TDCamp Notícies de Televisió de Cambrils va emetre
un reportatge sobre el projecte de digitalització dels llibres sacramentals
dipositats a l’AHAT de la Parròquia de Santa Maria de Cambrils.
Cursos, conferències i jornades
El 13 de febrer, a la sala d’actes del Casal de l’Aleixar, es va presentar
el projecte de la digitalització dels llibres sacramentals de la Parròquia de
Sant Martí Bisbe de l’Aleixar. Hi va assistir una quarantena de persones.
El 23 de febrer van visitar l’AHAT disset alumnes de l’assignatura Fonts
de la Història de l’Art de la llicenciatura d’història de l’art de la URV,
acompanyats per la professora Sofia Mata de la Cruz.
El 2 de març van visitar l’AHAT vint-i-vuit alumnes de l’assignatura
d’Arxivística de la llicenciatura d’història de l’art de la URV, acompanyats
per la professora Montserrat Sanmartí i Roset.
El 25 de març, a la sala d’actes del Centre Recreatiu de Vilallonga del
Camp, es va presentar la primera fase de la digitalització del fons documental de la Parròquia de Sant Martí Bisbe de Vilallonga del Camp. Hi va
assistir una cinquantena de persones.
El 15 de juny, reunió amb el Consell Parroquial d’Arbeca per a exposar
les línies de treball que està duent a terme l’AHAT, concretament el projecte de digitalització dels fons documentals, i la conveniència que els arxius
parroquials es concentrin a l’Arxiu per tal de conservar-los adequadament
i facilitar l’accés a ells dels investigadors.
El 25 d’agost, a la sala d’actes de la capella del castell de Barberà de la
Conca, es va presentar el projecte de la digitalització dels llibres sacramentals de les parròquies de Santa Maria de Barberà de la Conca, de Santa
Maria d’Ollers i de la Transfiguració del Senyor de Pira. Hi va assistir una
quinzena de persones.
El 22 de setembre, al campus Catalunya de la URV, explicació als alumnes
de l’assignatura de Paleografia del grau d’història el funcionament de la
indexació dels llibres sacramentals digitalitzats penjats al web de l’AHAT.
Hi van assistir una vintena d’alumnes. La indexació del llibre de baptismes (1554-1595) de la Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí els va
comptar com a pràctiques.
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El 9 de novembre, a la sala Julio Antonio de la Diputació de Tarragona,
es va presentar a la premsa el projecte de la digitalització dels llibres sacramentals de cinquanta-set parròquies de l’Arquebisbat de Tarragona. Hi van
ser presents Canal Reus, Més Tarragona i Televisió Espanyola a Catalunya.
L’11 de novembre, a la sala del Museu Municipal d’Alcover, es va presentar el projecte de digitalització dels llibres sacramentals de la Parròquia
de l’Assumpció d’Alcover. Hi va assistir una quinzena de persones.
Web de l’AHAT
Des del 15 de gener es poden consultar al web els llibres sacramentals
digitalitzats de la Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí.
Des del 20 de gener es poden consultar al web els fons documentals
digitalitzats de les parròquies de Sant Jaume Apòstol de Belianes i de Sant
Miquel Arcàngel de Ciutadilla.
Des del 23 de gener es poden consultar al web els llibres sacramentals
digitalitzats de les parròquies de Santa Maria Magdalena de Blancafort, de
Sant Pere Apòstol de Belltall, de Sant Llorenç Diaca i Màrtir de Montbrió
de la Marca i de Santa Maria de Sarral.
El 23 de gener l’AHAT obre un compte a la xarxa social twitter.
Des del 25 de març es poden consultar al web els llibres sacramentals
digitalitzats de la Parròquia de Sant Martí Bisbe de Vilallonga del Camp.
Des de l’1 de juliol es poden consultar al web els llibres de matrimonis
(1566-1911) de la Parròquia de Sant Pere Apòstol de Vilabella.
Des del 4 de juliol es pot consultar al web el fons documental digitalitzat
dels segles XV-XVIII de la Parròquia de Sant Jaume Apòstol de Passanant.
El 21 de juliol l’estat de la pàgina del facebook de l’AHAT va esdevenir
la pàgina de notícies del web de l’Arxiu.
El 4 d’agost es va enviar a tots els subscriptors de la llista de correu de
l’AHAT l’Enquesta sobre la qualitat del servei web de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona amb finalitat de conèixer l’opinió dels usuaris del
web per tal de millorar-la en tot el que fos possible.
El 9 de setembre es va activar el nou visualitzador dels 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.
Des del 21 de setembre es poden consultar al web els llibres sacramentals
del segle XIX de les parròquies de Sant Salvador de Rocafort de Queralt
i de la Transfiguració del Senyor de Vimbodí.
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Des del 26 de setembre es poden consultar al web els llibres sacramentals
de la Parròquia de Sant Martí Bisbe de l’Aleixar.
Des del 27 de setembre es poden consultar al web els llibres sacramentals
del segles XVI-XVII de la Parròquia de Sant Jaume Apòstol d’Ulldemolins.
Des del 10 d’octubre es poden consultar al web els llibres sacramentals
de la Parròquia de l’Assumpció d’Alcover.
El 10 de novembre el web de l’AHAT va obtenir el premi Mención Genealógica del concurs «Premios Hispagen a las mejores webs de genealogía»
atorgat per la Asociación de Genealogía Hispana Hispagen.
El 13 de novembre, a les 19.34 h, es va visualitzar la imatge 1 milió dels
documents digitalitzats. Els primers documents digitalitzats es van penjar
al web el 10 de setembre de 2009.
Biblioteca auxiliar i hemeroteca
Adquisició de monografies d’història local de les poblacions de l’arxidiòcesi de Tarragona.
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre.
Director de l’AHAT

Joan M. Quijada Bosch
Tècnic de l’AHAT

Tarragona, 15 de maig de 2011

Arxiu Capitular de Tarragona
Memòria
de les activitats de l’Arxiu Capitular de Tarragona de l’any 2011
Objectius i projectes
La documentació de l’Arxiu Capitular (ACT) se serveix 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 de l’AHAT ha consistit, fonamentalment,
a organitzar, classificar i catalogar els fons documentals amb el programa
informàtic gArxiu. D’una banda, es va elaborar un inventari sumari de la
documentació que comprèn les actes capitulars (1409-1947), els esborranys
de les actes capitulars (1503-1970), l’obra (1335-1920), la fàbrica (14221747), la carteria (1260-1931) i els llibres del tauler (1494-1860).
Un altre nivell del tractament dels fons va ser la revisió i catalogació de
248 unitats documentals de les següents sèries: 92 unitats documentals de
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les actes capitulars, 77 documents esborranys de les actes capitulars i 79
documents de la sèrie de l’obra.
En el camp de la col·laboració amb les institucions, cal destacar el conveni signat amb l’Autoritat Portuària de Tarragona per a la catalogació i
digitalització de les sèries documentals actes capitulars, obra, fàbrica, carteria, tauler, etc., amb la finalitat de posar-les a l’abast dels investigadors
a través del web de l’ACT. El conveni té una durada de quatre anys i una
dotació econòmica de 45.000 euros.
En l’àmbit de la difusió, cal destacar l’aparició al Telenotícies Comarques el 28 d’octubre fent ressò de la signatura del conveni amb l’Autoritat
Portuària.
Personal
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre., canonge arxiver.
Joan Maria Quijada Bosch, tècnic de l’AHAT.
Neus Sánchez Pié, responsable de la catalogació de l’act (octubre 2011).
Usuaris, consulta i préstecs
Al llarg de l’any 2011 el personal de l’AHAT va atendre 56 consultes
de 12 usuaris diferents a la sala de consulta. Es van servir 184 unitats documentals; 29 eren documents del fons de la Catedral (7 de la sèrie de
l’obra, 1 de la sèrie de la fàbrica, 132 del tauler i 14 de la sèrie musical)
i 140 documents del fons del Capítol de la Catedral (4 de la sèrie esborranys, 25 de la sèrie actes capitulars i 1 de la sèrie causes pies). Respecte
als estudis realitzats amb aquesta documentació, cal remarcar el predomini
de la recerca demogràfica amb el 46% d’unitats documentals utilitzades
per a aquesta finalitat, davant el 24% per a l’elaboració d’estudis genealògics, el 17% per a l’elaboració d’articles, el 10% per a l’elaboració de tesis
doctorals i el 6% per a l’elaboració de monografies.
Instruments de treball elaborats amb el programa gArxiu adaptat a la normativa de descripció arxivística de Catalunya (NODAC).
Descripció i informatització del fons Catedral
Fons Obra (1335-1880), 79 unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Capítol de la Catedral
Sèrie Actes Capitulars (1409-1947), 92 unitats documentals.
Sèrie Esborranys d’actes capitulars (1509-1970), 77 unitats documentals.
En total, el 2011 es van catalogar 248 unitats documentals amb el gArxiu,
el programa informàtic de gestió documental de l’AHAT i l’ACT.
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També es va elaborar un inventari de les actes capitulars (1409-1947),
dels esborranys de les actes capitulars (1503-1970), dels llibres de l’obra
(1335-1920), dels llibres de la fàbrica (1422-1747), de la carteria del Capítol
(1260-1931) i dels llibres del tauler (1494-1860).
Convenis i col·laboracions institucionals
Conveni de col·laboració amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. El
dia 5 de setembre de 2011 Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, canonge
arxiver de la Catedral de Tarragona i director de l’AHAT, i l’Il·lm. Sr. Josep
Andreu Figueras, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, el van
signar en nom de les dues institucions a les quals representen. El projecte
té una durada de quatre anys i una dotació econòmica total de 45.000
eur, i permetrà la catalogació i digitalització de les sèries documentals
més importants ―actes capitulars, obra, fàbrica, carteria, el tauler, etc.— de
l’Arxiu Capitular de Tarragona (act). Un cop finalitzades les tasques de
tractament arxivístic i digitalització es posarà a l’abast dels investigadors a
través del web de l’act.
Acció cultural
Difusió
El dia 28 d’octubre de 2011 el Telenotícies Comarques va emetre la
notícia del conveni entre l’Autoritat Portuària de Tarragona i el Capítol
de la Catedral per a iniciar la catalogació de l’Arxiu Capitular.
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre.
Director de l’ACT

Joan M. Quijada Bosch
Tècnic de l’ACT

Neus Sánchez Pié
Responsable de la catalogació de l’ACT
Tarragona, 15 de maig de 2012
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CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS

C/ Sant Carles i Sant Josep, 4-6 - 43201 Reus (Tarragona)
Tel./fax 977 320 368 · Mòbil 617 467 919 · fulgenciovillar@terra.es

Automatització rellotges i campanes. Equips de control. Electro martells.
Restauració campanes antigues i soldadura
Campanes noves i refosa. Fosa de campanes “in situ”
Estalvi energètic amb il•luminació led interior i exterior de la seva parròquia.

