
BIBLIOTECA VIRTUAL RAMON  

BERENGUER IV 
La Diputació de Tarragona manté la Biblioteca virtual RBIV on incorpora  

progressivament el  seu fons bibliogràfic.  És un servei gratuït que permet la 

consulta, així com la impressió total o parcial dels fons integrats. 
 

 

http://www.dipta.cat/RBIV/
http://www.dipta.cat/RBIV/


RACÓ. REVISTES CATALANES 

AMB ACCÉS OBERT  
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu. S’hi 

poden consultar, en accés obert, articles a text complet de revistes científiques 

i culturals, entre elles moltes publicacions de les comarques de Tarragona. 
 

 

https://www.raco.cat/index.php/raco
https://www.raco.cat/index.php/raco


PREMSA DIGITALITZADA DE   

TARRAGONA  
Una part del fons de publicacions periòdiques de la Biblioteca Hemeroteca 

Municipal pot ser consultat en línia: 97 capçaleres de premsa que representen 

més de 366.000 planes digitalitzades. Destaca la col·lecció de diverses  

èpoques del Diari de Tarragona, des de 1808 fins 1974.   
 

https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/biblioteca-hemeroteca/hemeroteca-1/premsa-digitalitzada-1
https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/biblioteca-hemeroteca/hemeroteca-1/premsa-digitalitzada-1


BIBLIOTECA VIRTUAL DE  

PREMSA  HISTÒRICA  
La Biblioteca Virtual de Premsa Històrica, gestionada pel Ministeri  

d'Educació, Cultura i Esport, és un repertori extens i creixent de  

premsa històrica i cultural en llengües espanyoles.  Hi podreu trobar  

digitalitzades 67 capçaleres de premsa de les nostres comarques, entre les 

quals destaquen el Boletín Oficial de la Província de Tarragona, La Cruz o Las 

Circunstancias. El període abasta entre 1844 fins 1936.    

http://prensahistorica.mcu.es/ca/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos%2Fpresentacion
http://prensahistorica.mcu.es/ca/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos%2Fpresentacion


CALAIX.GENCAT.CAT  
Calaix és el dipòsit digital dissenyat per emmagatzemar, preservar i facilitar 

l’accés a materials digitals (documents a text complet, imatges, plànols …) 

del Departament de Cultura de la Generalitat. S’hi poden trobar memòries 

d’excavació o expedients de declaració de monuments, per exemple.   

http://calaix.gencat.cat/


TINET BIBLIOTECA  
Biblioteca digital ubicada al portal Tinet. Hi ha digitalitzats llibres d’història 

de Tarragona i, a més,  s’hi poden trobar poesies, relats, articles d’assaig o 

d’investigació i treballs de recerca ... Relacionats, tots, amb les  

nostres comarques.  

 

http://www.tinet.cat/portal/channel-home.do?ch=9


ARXIU HISTÒRIC ARXIDIOCESÀ  
L’Arxiu concentra arxius parroquials de tot l’Arquebisbat de Tarragona. Així 

mateix, incorpora fons personals, tant d’eclesiàstics com de laics. A través 

d’un conveni inicial amb la Diputació de Tarragona i la Fundació Santa Tecla, 

porta a terme un ambiciós pla de digitalització. Els fons es poden consultar 

per via telemàtica i són especialment interessants per a treballs genealògics . 

http://www.ahat.cat/


CENTRE D’IMATGES  

DE TARRAGONA   
El Centre d’Imatges de Tarragona (CIT) gestiona, tracta i difon la documenta-

ció en imatge de la ciutat. Disposa de 800.000 fotografies procedents de fotò-

grafs professionals, les generades per l’Ajuntament de Tarragona o bé de ciu-

tadans afeccionats. La documentació es pot consultar a la pàgina web 

de l'Arxiu Històric de la ciutat de Tarragona.  

 

https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/arxiu-municipal-tarragona/presentacio/seccions/centre-dimatges-de-tarragona-cit
https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/arxiu-municipal-tarragona/presentacio/seccions/centre-dimatges-de-tarragona-cit


MEMÒRIA DIGITAL  

DE CATALUNYA   
Repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, 

col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni  

o que formen part de col·leccions especials d'institucions científiques,  

culturals i/o erudites catalanes.  

http://mdc1.csuc.cat/
http://mdc1.csuc.cat/









