
Imatge del registre d’un procès judicial entre un mestre 
de paleta i el Municipi de La Pobla

Extracte d’una Acta del Consell de La Pobla



D ins del marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 
l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) s’ha procedit a 
fer arribar a l’Arxiu Municipal una nova remesa de còpies de do-
cuments digitalitzats referents a la nostra parròquia i conservats 
a l’AHAT i a l’Arxiu Capitular de Tarragona.

Com en l’anterior remesa, en aquesta ocasió, els documents 
presenten un alt interès, tant des d’una vessant històrica com ge-
nealògica, i permeten tenir un major coneixement de la nostra 
història, tant municipal com social, pel que fa a l’Edat Moderna, 
aspecte aquest molt important, doncs la documentació del fons 
municipal de La Pobla no s’inicia fins al segon quart del segle 
XIX. 

Dins de la documentació provinent de l’Arxiu Capitular de 
Tarragona, el volum més gran de documents correspon al de 
Processos. Si bé impartir justícia, si més no en aquells afers de 
poca volada, era competència del batlle, aquesta era delegada 
en ell pel senyor feudal de la població, en aquest cas el Capítol 
de Canonges de la Seu de Tarragona, d’aquí que al seu arxiu 
se’n conservessin còpies de tots els processos en què es veia 
afectat algun veí o alguna finca de La Pobla. La cronologia 
dels processos conservats va des del 1771 al 1809, la qual cosa 
ens és força important, doncs és a partir del 1775 que l’església 
de La Pobla comença a funcionar de manera autònoma de 
l’església parroquial del Codony a la qual pertanyia, havent-se 
destruït el 1936 tota la documentació eclesiàstica entre amb-
dues dates, de tal manera que aquests processos ens permeten 
conèixer millor la identitat de molts pobletans d’entre el darrer 
quart del segle XVIII i el primer del XIX, aportant en alguns 
casos valuoses dades que permetran elaborar amb més fiabili-
tat els arbres genealògics. 

La temàtica, com acostuma a passar amb aquest tipus de sè-
ries, és molt variada. Podem trobar des d’una disputa entre els 
regidors de La Pobla i el mestre d’obres que construïa el campa-
nar de l’església per la qualitat dels materials emprats, passant 

per plets entre veïns per finques, lloguers, així com assignació de 
tutors a menors.

També provinent de l’Arxiu Capitular s’ha digitalitzat un ca-
pbreu datat dins la dècada de 1620. Ja hem parlat en anteriors 
Racons de l’Arxiu de la importància que tenen els capbreus per 
al coneixement d’un lloc en un moment determinat, l’aportació 
de dades que transmet és importantíssima. Amb aquest capbreu 
es completa la digitalització de tots els capbreus referents a La 
Pobla de Mafumet o a algun dels antics termes que han confor-
mat l’actual terme municipal, com les quadres de Vilar de Baró, 
Requesens i la Camareria. Amb les diverses desamortitzacions 
que l’Estat efectuà al llarg del segle XIX, molta documentació de 
l’Església tarragonina va fer cap a Madrid, per tant, és molt pos-
sible que alguns dels capbreus –si no tots- que poden faltar, i que 
sabem amb seguretat que es van portar a terme, estaran conser-
vats a l’Archivo Histórico Nacional a Madrid.

La documentació digitalitzada provinent de l’AHAT està for-
mada íntegrament per Manuals Notarials. Els rectors de les pa-
rròquies tenien facultats per a exercir com a notaris, per tant els 
habitants de llocs petits, com La Pobla, acostumaven a escripturar 
preferentment a la rectoria abans que no haver-se de traslladar 
a alguna altra població més gran amb notari com Constantí, la 
Selva o Tarragona. Com en els processos, els manuals notarials 
presenten una temàtica molt diversificada, podent trobar com-
pra-vendes, arrendaments de terres o cases, testaments, capítols 
matrimonials, inventaris post-mortem, tutories, així com les pri-
meres actes del Consell de La Pobla (l’Ajuntament de La Pobla 
en Època Moderna). La cronologia d’aquesta primera remesa va 
del 1671 fins al 1746, abastant no tan sols La Pobla sinó tots els 
llocs que formaven part de la parròquia del Codony, com Perafort, 
Puigdelfí, la Secuita, o el terme del Codony.

Tota aquesta documentació està disponible per a la seva con-
sulta a l’Arxiu Municipal de La Pobla, així com a l’Arxiu Històric 
Arxidiocesà de Tarragona.

Nova documentació del Fons 
Parroquial a l’Arxiu Municipal

Capbreu del lloc de la Pobla de Mafumet (1616-1621)

Racó de l’Arxiu (16)


