
 
 
 
 
 
Possibilitats de recerca sobre la gestió dels recuros  naturals  en arxius tarragonins 
 
 
 
                            Josep M. Grau Pujol, arxiver 
 
 
Tarragona com a capital de província aplega molts dels serveis de la demarcació, alguns 
abans depenents de l’administració central i avui de l’autonòmica, tots han generat i 
generen documentació que periòdicament es traspassa als Arxius Centrals 
administratius o a l’Històric de Tarragona (AHT), precisament en aquest darrer centre hi 
ha dipositat el fons del Servei de Recursos Forestals del districte de Tarragona-Castelló 
(1846-1984) ,on predomina bàsicament informació dels boscos de les Terres de l’Ebre . 
 
Un altre fons que conserva és el de la delegació d’Hisenda de Tarragona, que conté els 
amirallaments de tots els municipis dels anys quaranta del segle XX  , amb el resum de 
superfícies i la relació de finques per propietaris . Dins la sèrie de classes passives , hi 
ha expedients de funcionaris de l’Estat com són els guardes forestals, de Roquetes hi h 
ael de Ciríac Marquès (1945-1946) i de Tarragona, Juan Hidalgo (1934-1935), també hi 
figuren veterinaris, topògrafs i peons caminers.En  una altra sèries , la d’impost de 
societats hi ha els balanços de diferents empreses agrícoles, de la Conca sobresurten les 
de Montblanc : Alcoholera Montblanquense (1921-1935), Bodegas Montblanc S.A. 
(1948-1956), Contijoch S.A. (1945), Felicià Creixent Rovira (1945-1954), Joan 
Figuerola Miró (1948-1957), Salvador Mateu Prats (1948-1956) i Andreu Torres Abelló 
(1942-1943).Del’Espluga de Francolí apareixen les de : Josep Arbós Civit (1945-1952), 
Josep Ferran Estradé (1945-1956) i Alfons Ferran Izquierdo (1953-1956) , de Vimbodí 
Lluís Veciana Bonet (1940-1963),  a més d’altres de Sarral i Santa Coloma de Queralt .  
 
Dins del fons de la Gerència  del Cadastre de Tarragona  (AHT) hi ha les cèdules de 
rústica de tota la demarcació ordenades per poblacions (1956-1980).  
 
Per acabar aquesta breu nota arxivística ,  comentar que en el primer fons que hem 
esmentat, del servei de recursos forestals , en l’àmbit territorial de les Muntanyes de 
Prades ,hi ha un expedient  de denúncia ( número 108) sobre pesca ilegal al riu Francolí. 
 
El 21 de juliol de 1931, la Guàrdia Civil d’Alcover, tramet una infracció del reglament 
de la llei de pesca  del 1903 i de la llei de pesca fluvial del 1929 en contra de Josep 
Tombas Batet, jornaler de 60 anys , casat , amb residència al Mas del Vilà , en el terme 
de Montblanc. El dia 10 del mateix mes , a les sis de  a tarda l’havien vist pescar amb 
una xarxa  (de 4 metres de llarg i un d’amplada) al pou del Molí dels Capellans, al terme 
de la Riba, al costat tenia un Kg.  de peixos (barbs) , la multa imposada fou de 8 
pessetes. 
 
Una  hipòtesi prèvia podria ser la pesca per necessitat, l’ofici del penat era la de simple 
jornaler, i podia haver optat per la pesca  simplement per alimentar la seva família o per 



vendre la mercaderia i obtenir uns guanys . Les dificultats econòmiques i la tradició 
podien haver estat la causa , per altra banda l’acció de les forces d’ordre ens indica que 
els termes eren vigilats . La transgressió de les lleis són una bona mostra de la 
intervenció de l’home en la natura tant per aprofitar-se dels seus recursos com per 
protegir-la.  
 
Article publicat a Reboll.Butlletí del Centre d’Història Natural de la Conca de 
Barberà (Montblanc), 10 (estiu 2007),p. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


