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Nocions bàsiques de genealogia



Genealogia: ciència que estudia l’ascendència, la successió i els

llinatges de les persones, i determina els seus parentius i aliances

mitjançant documentació fefaent.

Arbre genealògic: taula genealògica que exposa dades

genealògiques d’un subjecte o d’un matrimoni d’una manera

organitzada i sistemàtica obtingudes de documentació fefaent.

Nocions bàsiques de genealogia 

Una de les peces del rotlle genealògic dels comtes de Barcelona i 

reis d’Aragó conservat al monestir de Poblet



Principi d’implexió

Generació Nombre d'ascendents teòrics a cada generació Nats vers l'any 

I subjecte 1 1980

II pare/mare 2 1950

III avis 4 1920

IV besavis 8 1890

V rebesavis 16 1860

VI quadravis 32 1830

VII avis-cinquens 64 1800

VIII avis-sisens 128 1770

IX avis-setens 256 1740

X avis-vuitens 512 1710

XI avis-novens 1.024 1680

XII avis-desens 2.048 1650

XIII avis-onzens 4.096 1620

XIV avis-dotzens 8.192 1590

XV avis-tretzens 16.384 1560

Nocions bàsiques de genealogia 



Tipus de parentiu

• Biològic: de sang

• Afinitat o polític: matrimoni

• Espiritual: padrins i padrines (baptisme i 

confirmació)

• Adoptiu: mitjançant acte jurídic

• Lactància: de llet

Nocions bàsiques de genealogia 



Dispensa matrimonial per

parentesc

Nocions bàsiques de genealogia 



Com comencem la nostra recerca?



• Definir l’objectiu de la recerca

• Consultar l’arxiu personal o familiar: 

DNIs (des de 1944), cèdules personals (1854-1874), passaports, carnets, llibres de 
família (des de 1915), còpies de testaments, actes de naixements, recordatoris, 
esqueles, cartilles, cartes, diaris personals, escriptures,  diplomes, fotografies,  
gravacions audiovisuals...

• Entrevistes a pares, avis, oncles, oncles avis, oncles cosins, germans, cosins (memòria 
oral).

Com comencem la nostra recerca?



Organitzar la informació

Família materna/paterna

Alfabètic

Cronològic

Procedència

Tipologia

Com comencem la nostra recerca?



Utilitzar un software genealògic per organitzar les dades

Com comencem la nostra recerca?

GEDCOM

GEnealogical Data COMmunication

Citar i referencia 

https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/conca_de_barbera/detall/citacio-

arxivistica

https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/conca_de_barbera/detall/citacio-arxivistica


Digitalitzar la documentació

• Google Lens

• Microsoft Lens

Com comencem la nostra recerca?



Coneixements bàsics de paleografia, diplomàtica i llatí

http://www.ub.edu/contrataedium/recursos/eines/abreviatures/index.htm

Com comencem la nostra recerca?

http://www.ub.edu/contrataedium/recursos/eines/abreviatures/index.htm


https://dcvb.iec.cat

Coneixements bàsics de paleografia, diplomàtica, vocabulari i llatí

Com comencem la nostra recerca?

https://dcvb.iec.cat/


Coneixements bàsics de paleografia, diplomàtica i llatí

Datació dels documents

Any de l’Encarnació: Anno Domini, Anno ab Incarnatione Domini, 

Anno Incarnationis, Anno Dominice Incarnationi

(25 de març inici de l’any) Còmput florentí

Concili de Tarragona 1180

Si la data està entre els dies 1 de gener i 24 de març se li ha de sumar un any per 

traspassar-ho al nostre còmput. Si la data és entre el 25 de març i el 31 de 

desembre es manté igual

Exemple

15 de febrer de 1228 15 de febrer de 1229

1 d’abril de 1228 1 d’abril de 1228

Com comencem la nostra recerca?



Coneixements bàsics de paleografia, diplomàtica i llatí

Datació dels documents

Kalendas, idus i nones (calendari romà antic dividia el mes en tres parts)

Kalenda Dia 1 de cada mes

Nonas Dia 5 dels mesos de gener, febrer, abril, juny, agost, setembre, 

novembre i desembre i el dia 7 de març, maig, juliol i octubre.

Idus Dia 13 dels mesos de gener, febrer, abril, juny, agost, setembre, 

novembre i desembre i el dia 15 de març, maig, juliol i octubre.

http://www.ub.edu/contrataedium/taediumcast/recursos/eines/cronologies/ifra

mes/calendacio.htm

https://mat.uab.cat/~xmora/historia/convertidor.html

Com comencem la nostra recerca?

http://www.ub.edu/contrataedium/taediumcast/recursos/eines/cronologies/iframes/calendacio.htm
https://mat.uab.cat/~xmora/historia/convertidor.html


Coneixements bàsics de paleografia, diplomàtica i llatí

Datació dels documents

Nativitat del Senyor: Anno a Nativitate Domini

(25 de desembre inici de l’any)

Corts de Perpinyà (1351) fins al segle XVIII

Tots aquells documents datats entre el 25 i el 31 de desembre, ambdós inclosos, 

van avançats 7 dies respecte a l’estil modern. A totes les dates compreses entre 

aquests dos dies caldrà restar una unitat a l’any donat pel document

Exemple

27 de desembre 1528 27 de desembre de 1527

Com comencem la nostra recerca?



Coneixements bàsics de paleografia, diplomàtica i llatí

• Calendari Gregorià (1582) en substitució del calendari Julià (46 aC)

La seva aplicació va comportar la desaparició de deu dies: del 4 d’octubre es va 

passar al 15 d’octubre de 1582

Amb la modificació del calendari gregorià pel papa Gregori III s’aniria 

implantant progressivament l’1 de gener com a data d’inici de l’any

Com comencem la nostra recerca?



Arxius i fonts documentals



Registre civil

Fou creat el 1870 i s’inicia l’1 de gener de 1870 depenent del ministeri de Justícia

Substitueix al registre civil “provisional” (1841-1870) depenent dels municipis

Registre Civil únic

Municipals (jutge 1ª instància o jutjat de pau)

Consulars (consols)

Central (Madrid)

Quatre seccions:

Naixements

Matrimonis

Defuncions

Tuteles i representacions legals



Registre civil

Accés públic (amb excepcions) i gratuït 

Com sol·licitar copies

1.- Presencialment al registre civil de la població

2.- Portal del  ministeri de Justícia

https://sede.mjusticia.gob.es/ca

Direccions i telèfons dels registres civils

https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorGe

neral&tipo=RC&lang=es_es

https://sede.mjusticia.gob.es/ca
https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorGeneral&tipo=RC&lang=es_es


Registre civil



Registre civil



Registre civil



Registre civil



Registre civil

Naixements

• Hora i data de la inscripció

• Dades del declarant (normalment un dels progenitors 

o parents pròxim al nounat)

• Dades sobre el recent nascut (data, hora i lloc), 

circumstàncies familiars (legítim/il·legítim), i els 

nom(s) que rebrà.

• Dades personals dels pares (nom, naturalesa, veïnatge, 

edat i professió)

• Dades personals dels quatre avis (nom, naturalesa, 

veïnatge, edat o si ja han mort, i la professió)

• Possibles notes marginals: matrimoni, divorci, 

defunció, declaració d’incapacitat, expedició DNI, 

rectificacions, etc



Registre civil

Matrimonis

• Hora i data de la inscripció

• Dades sobre el casament (data, parròquia)

• Informació sobre els contraents (nom i 

cognoms, estat civil, edat, naturalesa, veïnatge)

• Noms dels pares dels contraents

• Possibles notes marginals: divorci o anul·lació



Registre civil

Defuncions

• Hora i data de la inscripció

• Dades personals sobre el declarant 

(parella, familiar o veí)

• Lloc i data de la defunció

• Dades sobre el difunt/a ( nom, estat civil, 

edat, domicili, professió, causa de la mort 

(fins a 1994), cònjuge, fills, lloc 

d’enterrament i si va testar i davant quin 

notari)

• Informació dels pares (nom, naturalesa, 

veïnatge i professió)



Arxius eclesiàstics



Arxius eclesiàstics

1957
L'arxidiòcesi de Tarragona incorporà 
parròquies procedents dels bisbat de 
Vic i de Barcelona

1995
111 parròquies de la franja d’Aragó 
s’integren al nou bisbat de Barbastre-
Monsó

2004
Erecció de la província eclesiàstica de 
Barcelona amb la creació de  dos nous 
bisbat: Terrassa i Sant Feliu de Llobregat



Arxius eclesiàstics

Arxiu Diocesà de Girona

https://www.arxiuadg.org/index.php/arxius/arxiu-diocesa-girona.html

Arxiu Diocesà de Lleida

http://www.bisbatlleida.org/ca/organismes-moviments/arxiu-dioces%C3%A0

Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic

https://www.abev.net/

Arxiu Diocesà de Barcelona

https://drive.google.com/drive/folders/1S36C3nK9kD4uIqwZwscNn0oRRqnyHHj3

Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona

https://catedralbcn.org/la-catedral/arxiu-catedral-de-barcelona/

https://www.arxiuadg.org/index.php/arxius/arxiu-diocesa-girona.html
http://www.bisbatlleida.org/ca/organismes-moviments/arxiu-diocesà
https://www.abev.net/
https://drive.google.com/drive/folders/1S36C3nK9kD4uIqwZwscNn0oRRqnyHHj3
https://catedralbcn.org/la-catedral/arxiu-catedral-de-barcelona/


Arxiu Diocesà de Sant Feliu de Llobregat

https://bisbatsantfeliu.cat/patrimoni-cultural/arxiu-historic/

Arxiu Diocesà d’Urgell

https://arxiubisbaturgell.wordpress.com/

Arxiu Diocesà de Solsona

https://bisbatsolsona.cat/documentacio-2/documents-larxiu-diocesa/

Arxiu Diocesà de Tortosa

No disposa de web. Els arxius parroquials són a les parròquies respectives

SIMÓ, CARLES; TORRENT, ÀNGELS. Inventari d’arxius parroquials de la diòcesi de 

Tortosa i de l’Alta Ribagorça. Generalitat de Cataluna, departament de Cultura, 

Arxius i documents, Eines de recerca, 1, Barcelona, 2006.

Arxius eclesiàstics

https://bisbatsantfeliu.cat/patrimoni-cultural/arxiu-historic/
https://arxiubisbaturgell.wordpress.com/
https://bisbatsolsona.cat/documentacio-2/documents-larxiu-diocesa/


Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

http://www.ahat.cat/

Arxiu Capitular de Tarragona

http://www.acct.cat/

Bisbat de Terrassa

No hi ha cap referencia a l’existencia d’un arxiu diocesà a l’organigrama diocsà de la seva web

Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès

http://arxiueclesiasticdevilafranca.blogspot.com

Arxiu parroquial de Santa Maria del Pi

http://www.apsmp.cat

Arxius eclesiàstics

http://www.ahat.cat/
http://www.acct.cat/
http://arxiueclesiasticdevilafranca.blogspot.com/
http://www.apsmp.cat/


Archivo Diocesano de Bilbao

https://www.aheb-beha.org

Archivo Diocesano de San Sebastián

https://www.mendezmende.org/

Archivo Histórico de Esukadi

https://dokuklik.euskadi.eus/sacramentales/sacramentalesbilatzailea

Archivo Histórico Diocesano de Madrid

http://archivodiocesanomadrid.es

Arxius eclesiàstics

https://www.aheb-beha.org/
https://www.mendezmende.org/
https://dokuklik.euskadi.eus/sacramentales/sacramentalesbilatzailea
http://archivodiocesanomadrid.es/


Arxiu Catedral de Mallorca

https://catedraldemallorca.org/es/genealogia/indices

Servici Diocesà d'Arxius Parroquials

http://www.arxparrvalencia.org

Archives départementales des Pyrénées-Orientales

https://www.ledepartement66.fr/ca/dossier/els-arxius-departamentals/

Archives du département du Rhône

https://archives.rhone.fr/

Archives le département du Pas-de-Calais

https://www.archivespasdecalais.fr/

Arxius eclesiàstics

https://catedraldemallorca.org/es/genealogia/indices
http://www.arxparrvalencia.org/
https://www.ledepartement66.fr/ca/dossier/els-arxius-departamentals/
https://archives.rhone.fr/
https://www.archivespasdecalais.fr/


Asociación de Archivos de la Iglesia en España

http://scrinia.org/

Guía de los Archivos de la Iglesia en España (2001)

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:f28cc317-7893-40a3-9561-

d821b6caf030/archivosiglesia.pdf

Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-eclesiastico-ejercito-

tierra/portada

Arxius eclesiàstics

http://scrinia.org/
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:f28cc317-7893-40a3-9561-d821b6caf030/archivosiglesia.pdf
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-eclesiastico-ejercito-tierra/portada


Els llibres parroquials

Concili de Trento (1545-1563)

L’any 1563 a la sessió XXIV, capítols I i II, es manava als rectors fer un registre de 

baptismes i matrimonis de la seva parròquia

El 12 de juliol de 1564 Felip II va atorgar a les disposicions tridentines el rang de lleis

El Concili Provincial Tarraconense de l’any 1591 es van manar als rectors que portessin 

els cinc llibres sacramentals:

1. Baptismes

2. Confirmacions

3. Matrimonis

4. Òbits

5. Compliment pasqual

Arxius eclesiàstics



Baptismes segle XVI-XVII

Data del baptisme

Nom del batejat:

• 1 nom (s. XVI)

• 1 o 2 noms (1er ½ s. XVII)

• 2 o 3, en ocasions fins i tot 4 noms (2on ½ s. XVII)

Pare: Nom i primer cognom, naturalesa i ofici

Mare: No consta (s. XVI) o Nom acompanyat de l’expressió “llur muller”, “muller sua” “sa 

muller” o cognom feminitzat del marit (s. XVI-XVII)

Apareixen 2, 3 o 4 padrins (s. XVI) i és limita a 2 (s. XVII)

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000006233#imatge-32

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000006233#imatge-32


https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000007415#imatge-344

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000007415#imatge-344


Baptismes segle XVIII

Es consolida els 3 noms pila del batejat

Pare: Nom i primer cognom, naturalesa i ofici

Mare: Nom acompanyat de dos cognoms; el primer del marit i el segon del seu pare 

(1704), naturalesa

Regularització de la redacció de les partides (1767):

• Es prohibeix utilitzar xifres, números i abreviatures

• Dia i hora de naixement

• Es fa constar que als padrins han estat avisats del parentiu espiritual contret 

amb el batejat i l’obligació d’ensenyar-li la doctrina cristiana

• Obligació del rector de signar cada partida

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000002843#imatge-264

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000002843#imatge-264


Baptismes segle XIX-XX

Data del baptisme

Data i hora del naixement

3 noms de pila del batejat

Pare: Nom i cognoms, naturalesa i ofici

Mare: Nom i cognoms, naturalesa

Avis paterns i materns amb la seva naturalesa (1828)

2 padrins

Rector

Notes marginals (1917): confirmació, matrimoni, nul·litat matrimonial, separació,

ordres sagrades, apostasia.

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000007430#imatge-131

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000007430#imatge-131


https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000005917#imatge-493

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000005917#imatge-493


Confirmacions segles  XVI-XX

Encapçalament

Data

Nom de l’arquebisbe o bisbe que oficiava l’acte

Llistat

Nom i cognom, filiació amb el nom i cognom del pare i nom de la mare sense cognom 

(segles XVI-XVII). Cognom del pare (segle XVIII-XIX)

Naturalesa o veïnatge

Nens un padrí

Nenes una padrina

Llistat per separat de nens i nenes (1828)

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000013594#imatge-505

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000013594#imatge-505


Matrimonis segle XVI-XVII

Data expressada amb números romans i aràbics

Nuvi: Nom i cognom, estat civil 

• Pare: Nom i cognom, viu o mort 

• Mare: Nom i/o sense cognom o el del marit, en ocasions feminitzat, viva o morta

Núvia: Nom, cognom, estat civil

• Pare: Nom i cognom, viu o mort 

• Mare: Nom i/o sense cognom o el del marit, en ocasions feminitzat, viva o morta

Finals del segle XVII

• Amonestacions o monicions

• Capítols matrimonials (minoritari)

• Mare del nuvi/a: Nom, sense cognom o cognom del marit feminitzat

• Les viudes agafen el cognom del marit difunt, i a vegades el feminitzen

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000007425#imatge-5

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000007425#imatge-5


https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000013763#imatge-162

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000013763#imatge-162


Matrimonis segle XVIII

Mare del nuvi/a: 

• Nom, primer cognom del marit i segon cognom del pare (predominant)

Fer constar que han fet capítols matrimonials, la data de la seva atorgació i davant de quin 

notari

Regularització de la redacció de les partides (1767):

• Es prohibeix utilitzar xifres, números i abreviatures

• Obligació del rector de signar cada partida

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000013593#imatge-161

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000013593#imatge-161


Matrimonis segle XIX-XX

Mare del nuvi/a: 

• Nom, primer cognom del pare (s. XIX) i amb els dos cognoms (s.

XX)

Introducció del “consentiment patern” (a partir de la dècada 1850)

Edat dels contraents (1867)

Capítols matrimonials (desaparició a finals de segle XIX)

Tant els nuvis, els pares i els testimonis apareixen amb els dos cognoms (s. XX)

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000005918#imatge-119

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000005918#imatge-119


Òbits segle XVI

Data de l’òbit o enterro expressada amb números romans i aràbics

Models de redacció:

• Encapçalament amb les dades del difunt/a i a sota despeses de l’enterrament

• Redacció tirada de l’acta amb un resum breu de les despeses l’enterrament

Difunt:

• Home: Nom i cognom, naturalesa, fill de ...

• Dona: Nom, i/o sense cognom o el del marit, en ocasions feminitzat, filla de...

Testament

Celebració de novenes i capdany

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000001420#imatge-31

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000001420#imatge-31


Òbits segle XVII

Data de l’òbit o de l’enterrament indistintament

Difunt:

• Home: Nom i cognom, ofici, naturalesa i veïnatge, fill de ...

• Dona: Nom, i/o sense cognom o el del marit, en ocasions feminitzat, 

naturalesa i veïnatge, filla de...

Categories segons l’edat:

• Albat: infant que no havia combregat (aprox. 12 anys els nens i 10 anys les 

nenes)

• Mig cos: adolescent

• Cos: persona adulta

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000001630#imatge-240

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000001630#imatge-24


Òbits segle XVIII

Data de l’òbit o de l’enterrament indistintament

Difunt/a:

• Home: Nom i cognom, ofici, naturalesa i veïnatge, fill de ...

• Dona: Nom, cognom del marit (a partir de la segona meitat de segle apareix el segon 

cognom que correspon al del pare), naturalesa i veïnatge, filla de...

Lloc on s’enterra el cos

Especificació de la causa de la mort quan les circumstàncies no són les habituals

Data d’atorgació del testament i davant de quin notari

Regularització de la redacció de les partides (1767):

• Dia de l’òbit i dia de l’enterrament

• Edat del difunt/a

• Prohibició d’anotar al final de l’acta la relació de les despeses del funeral

• Obligació del rector de signar cada partida

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000000959#imatge-16

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000000959#imatge-16


Òbits segle XIX

Edat del difunt/a

Dona difunta: Nom i cognom del marit, en cas d’estar casada (habitualment però amb 

tendència a posar els seus propis). Els pares consten amb els cognom propis

Hora de la mort (1867)

Desaparició de qualsevol referència als actes funeraris (a partir del segon quart del S. XIX)

Les dones apareixen amb el primer cognom del pare (1867)

Arxius eclesiàstics



Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000011231#imatge-55

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000011231#imatge-55


Òbits primera meitat segle XX

Data i hora de l’òbit

Data i lloc de l’enterro

Difunt/a:

Nom i cognoms

Edat

Filiació

Nom i cognom del marit o muller

Naturalesa i veïnatge

Arxius eclesiàstics



Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000021527#imatge-8

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000021527#imatge-8


Els taulers. Els llibres d’òbits de la catedral de Tarragona

Prové del personatge encarregat de l’administració conegut amb aquest nom, normalment 

un comensal de la catedral.

Estructura del tauler

Taula per celebrar les misses pels difunts

Registre de les defuncions 

Des del segle 1494 fins l’any 1766.

Arxius eclesiàstics



Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.acct.cat/Document/0000000512#imatge-253

https://arxiuenlinia.acct.cat/Document/0000000512#imatge-253


Compliment pasqual segles XVI-XIX

Llistat dels feligresos de la parròquia que han confessat i han combregat per Pasqua

Llistat nominal (segles XIV-XVI)

• Home: Nom i cognom o filiació paterna

• Dona: Nom i filiació paterna o nom del marit o cognom feminitzat

Llistat nominal organitzat per famílies (segles XVIII)

• Home: Nom i cognom o filiació paterna

• Dona: Nom i filiació paterna o nom del marit o cognom feminitzat

Certificacions genèriques (segle XIX-XX)

• Noms de les persones que no han complert amb el precepte anual

(excepcionalment)

Arxius eclesiàstics



Compliment pasqual segles XX

Status animarum

• Cens dels feligresos de la parròquia organitzat per famílies.

• Aspectes generals de cada persona ( baptisme, confirmació, matrimoni o l’òbit) 

• Aspectes privats (reflexions morals del rector sobre les persones)

Aquesta pràctica durà fins a la dècada de 1950

Arxius eclesiàstics



https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000012805#imatge-3

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000012805#imatge-3


Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000001733#imatge-4

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000001733#imatge-4


https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000011622#imatge-46

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000011622#imatge-46


Arxius eclesiàstics

Llibres de parentiu

Fulleda

“Libro de árboles generalógicos cronológicos de Fulleda desde 1824 á 1879. Compuesto

documentadamente por José Boada, cura pároco” (1524-1879)

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000012942

Riera de Gaià

Llibre dels parentius (1704-1809)

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000019709

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000012942
https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000019709


Arxius eclesiàstics

Total de llibres sagramentals

4.600

Parròquies

183



Esglésies sufragànies de l’arxidiòcesi de Tarragona

L'ALEIXAR: Maspujols, vicaria perpètua.

ALFORJA: Riudecols i les Borges del Camp, vicaries perpètues; les Voltes, les Piles, Vallverd i Cortiella, annexos.

ALTAFULLA: la Riera de Gaia, vicaria perpètua; la Nou de Gaia i Ardenya, vicaries nutuals, i Virgili, annex.

L'ARGENTERA: Duesaigües, vicaria nutual. 

BARBERÀ: Ollers, annex.

CABRA DEL CAMP: Fontscaldetes, annex.

LA CANONJA: Masricart.

CAPAFONTS: la Febró, vicaria nutual.

EL CATLLAR: l’Argilaga, vicaria nutual.

CIUTADILLA: Conesa, vicaria perpètua.

CODONY: la Secuita, Perafort, Puigdelfí i la Pobla de Mafumet.

CONSTANTÍ: Sant Ramon, annex.

CREIXELL: Roda de Berà, vicaria perpètua.

L'ESPLUGA CALBA: Fulleda, vicaria perpètua. 

FALSET: Bellmunt del Priorat, vicaria perpètua.

FIGUEROLA DEL CAMP: Prenafeta, vicaria nutual i Miramar, annex.

FORES: la Sala, Fonoll i Sabella de l'Abadiat, annexos.

Arxius eclesiàstics



ELS GARIDELLS: les Gunyoles, annex.

MALDÀ: Belianes, vicaria perpètua.

MONTBLANC: Rojals i Lilla, vicaries nutuals. 

MONT-RAL: Farena, annex.

NALEC: Rocafort de Nalec, vicaria nutual.

PASSANANT: Glorieta, annex..

PRADELL DE LA TEIXETA: la Torre de Fontaubella, vicaria nutual.

QUEROL: Esblada i Sagués, annexos.

RENAU: Peralta, annex.

REUS: Almoster i Castellvell, vicaries perpètues.

RIUDECANYES: Vilanova d'Escornalbou, vicaria perpètua i l’Arbocet, annex.

SANT MARTÍ DE MALDÀ: el Vilet, annex.

LA SELVA DEL CAMP: el Burgà, annex.

SIURANA: Arbolí, vicaria nutual. 

TAMARIT: el Molnàs, Feran i els Cucons, annex.

TARRAGONA: els Pallaresos, vicaria perpètua.

TORREDEMBARRA: Clarà, annex.

TORROJA: Gratallops i la Vilella Alta, vicaries perpètues. 

Arxius eclesiàstics



VALLBONA DE LES MONGES: Llorenç de Rocafort –olim Vallbona-

VALLESPINOSA: Saumella

VALLMOLL: Nulles, vicaria perpètua. 

VALLS: Alió, vicaria perpètua; Puigpelat, Picamoixons i Fontscaldes, vicaries nutuals; Masmolets, annex.

VILABELLA: Pedrós, annex. 

VILALLONGA: el Morell i Raurell, vicaries perpètues.

VILAPLANA: la Mussara, vicaria nutual. 

VILA-SECA: Salou i Vilafortuny, annexos.

VILAVERD: la Riba, vicaria nutual.

SCALA DEI: Poboleda i la Morera de Montsant, vicaries perpètues.

Arxius eclesiàstics

Centre d’Estudis Demogràfics

Segregacions i agregacions municipals 1497-2002
https://ced.cat/catalonia/evolucio/Canvismu.zip

Recursos creats per Jordi Plana Tomas
https://scgenealogia.cat/docs/genealogia/recerques/AHAT-1-CONTINUACIO-INSCRIPCIONS-(ACTUALITZAT-2015).pdf

https://scgenealogia.cat/docs/genealogia/recerques/AHAT-2-LLOCS-SENSE%20PARROQUIA-(ACTUALITZAT-2015).pdf

https://ced.cat/catalonia/evolucio/Canvismu.zip
https://scgenealogia.cat/docs/genealogia/recerques/AHAT-1-CONTINUACIO-INSCRIPCIONS-(ACTUALITZAT-2015).pdf
https://scgenealogia.cat/docs/genealogia/recerques/AHAT-2-LLOCS-SENSE%20PARROQUIA-(ACTUALITZAT-2015).pdf


Altra documentació

Dispenses matrimonials

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000008498#imatge-2

Expedients matrimonials

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000025518#imatge-2

Arxius eclesiàstics

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000008498#imatge-2
https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000025518#imatge-2


Arxius eclesiàstics

Dispersió dels arxius parroquials

Arxiu Històric de Tarragona

• Guàrdia dels Prats https://tuit.cat/2Ci36

• La Pobla de Montornès 

• Vespella de Gaià https://tuit.cat/Bekg7

Arxiu Comarcal del Alt Camp

• Valls. Sant Joan

Arxiu Comarcal del Baix Camp

• Almoster, Castellvell del Camp i Reus. Sant Pere 

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallfons/ACBC280-93

• Vallfogona de Riucorb 

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallfons/ACBC280-96

https://tuit.cat/2Ci36
https://tuit.cat/Bekg7
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallfons/ACBC280-93
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallfons/ACBC280-96


Arxius històrics, comarcals i municipals

http://arxius.cultura.gencat.cat/cercadors/Directori

http://arxius.cultura.gencat.cat/cercadors/Directori


Arxius històrics, comarcals i municipals

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca


https://www.diba.cat/amd/

Arxius històrics, comarcals i municipals

https://www.diba.cat/amd/


Registre civil “provisional” (1841-1870)

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACAN10-1-T1-9466

Censos de població

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACCB310-93-T2-66

Padrons d’habitants

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC282-29-T1-574

Censos electorals

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC282-27-T1-157

Censos electorals digitalitzats província de Lleida (1890-1975)

https://tuit.cat/5cCrl

Censos electorals digitalitzats de la província de Tarragona (1894-1955)

https://arxiuenlinia.dipta.cat/

Arxius històrics, comarcals i municipals

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACAN10-1-T1-9466
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACCB310-93-T2-66
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC282-29-T1-574
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC282-27-T1-157
https://tuit.cat/5cCrl
https://arxiuenlinia.dipta.cat/


Quintes

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC280-20-T1-7843

Cadastre

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC282-11-T1-470

Estadístiques consum general de vi per barris

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC280-20-T2-5402

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Registre civil de Barcelona (1838/1428-1871)

https://tuit.cat/2emmJ

Arxius històrics, comarcals i municipals

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC280-20-T1-7843
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC282-11-T1-470
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC280-20-T2-5402
https://tuit.cat/2emmJ


Arxius històrics, comarcals i municipals

Comptadories d’hipoteques (1768-1861)

Contenen còpies literals i/o resums complets i precisos de les escriptures notarials que 

formalitzaven les transaccions dels immobles

Compilen les escriptures formalitzades en totes les notaries, del districte notarial o 

foranies, referents a immobles situats dins del territori del partit judicial

Tarragona https://tuit.cat/SzES4

Reus https://tuit.cat/Y5A4B

Montblanc https://tuit.cat/W469C

Falset. Destruït

Tortosa https://tuit.cat/j38Xk

Gandesa. Destruït

El Vendrell. Destruït

https://tuit.cat/SzES4
https://tuit.cat/Y5A4B
https://tuit.cat/W469C
https://tuit.cat/j38Xk


Arxius històrics, comarcals i municipals

Registre de la Propietat

Informació útil per saber quines propietats van posseir, adquirir o vendre els nostres 

avantpassats

Falset. Destruït

Gandesa. Destruït https://tuit.cat/oPqqf

Montblanc

Reus http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=13933

Tarragona http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=14222

Tortosa https://tuit.cat/2tbJZ

Valls http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=15959

El Vendrell. Destruït

https://tuit.cat/oPqqf
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=13933
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=14222
https://tuit.cat/2tbJZ
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=15959


Arxius notarials

A la Corona d’Aragó des d'època medieval els rectors exercien de notaris públics en les viles

que no hi havia notari reial

El 1736 Felip V elimina aquest privilegi, deixant només als rectors la facultat d’atorgar

testaments

La llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les

successions va suprimir el testament ordinari davant rector. El 2014 els bisbats catalans

dipositaren a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

La Reial Ordre del Ministeri de Gràcia i Justícia de 22 de maig de 1914 establia l’interès

històric dels protocols de més de cent anys.



Arxius notarials

Arxius diocesans o parroquials

Inventari dels protocols notarials de l’AHAT (1987) https://tuit.cat/2NtTQ

Arxius comarcals i històrics de Tarragona, Girona, Lleida i Generau d'Aran

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

https://www.colegionotarial.org/ca/arxiu-historic/arxiu-digital

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya. Fundació Noguera https://tuit.cat/Gwf75

Arxiu de la Corona d’Aragó

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/contiene/2111

Districtes notarials

https://www.colegionotarial.org/sites/default/files/mapa_districtes.pdf

https://tuit.cat/2NtTQ
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca
https://www.colegionotarial.org/ca/arxiu-historic/arxiu-digital
https://tuit.cat/Gwf75
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/contiene/2111
https://www.colegionotarial.org/sites/default/files/mapa_districtes.pdf


Arxius notarials

Capítols matrimonials

Document jurídic fet davant de notari on s’estableixen els pactes que regularan el matrimoni. Funció evitar la

divisió patrimonial i preservar la integritat de la casa pairal, mitjançant el pacte del règim econòmic familiar

dels cònjuges

Data

Nuvi: Nom i cognom, estat civil, ofici i naturalesa 

Núvia: Nom, estat civil

Pare: Nom i cognom, ofici, viu o mort, naturalesa 

Mare: Nom, sense cognom (s. XV-XVII), cognom del marit (XVII-XVIII), a partir de la segona meitat de 

segle XVIII apareix el segon cognom que correspon al del pare, viva o morta, naturalesa

Els pactes

Aixovar: Roba personal i de la casa que els nuvis aporten al matrimoni

Dot: Aportació que fa la muller al marit orientada al sosteniment de les càrregues del matrimoni

Escreix: Donació de caràcter voluntari, que el marit fa a la muller, que compensa en certa manera el dot 

aportat per ella, per tal d’ajudar al sosteniment de les despeses familiars, d’acord amb el règim econòmic de 

separació de béns de la família catalana

Notari



Arxius notarials

Capítols matrimonials

Capítol matrimonial del Catllar

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000006764#imatge-550

Capítols matrimonial de Constantí

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000006220#imatge-172

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000006764#imatge-550
https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000006220#imatge-172


Arxius notarials

Testaments

Document jurídic, unilateral, personalíssim i essencialment revocable, en virtut del qual el causant

regula la seva successió per causa de mort, mitjançant la institució d’un o més hereus i l’ordenament

d’altres disposicions

Preàmbul

Com ningú en carn posat pot hevitar lo perill de la mort e las cosas de aquest món sien transitòrias…

Testador/a, estat civil, edat, naturalesa, veinatge i filiació

Motius per fer testament: malaltia, vellesa, viatge

Els marmessors: Persona encarregada de complir la voluntat d'un testador

Disposicions per l’ànima:

Misses de St. Amador, misses gregorianes, novena, cap d’any, aniversari

Extremunció, vetlla, trasllat del cadàver

Elecció de sepultura: cementiri, església (vas familiar o de la confraria)

Llegats a esglésies: església local, altres esglésies, ermites, convents i monestirs, beneficis,

eclesiàstics

Llegats benèfics



Arxius notarials

Testaments

Disposicions familiars: 

Llegats a familiars: 

Fills (també fills il·legítims): dot de la mare

Esposa: retorn de l’escreix

Familiars

Amics o veïns, membres del gremi.

Llegats en béns immobles, diners, roba, joies, llibres…

Nomenament de l’hereu universal i substitucions

Subscripcions, data

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000019749#imatge-46

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000019749#imatge-46


Arxius notarials

Testaments

Codicil (clàusula addicional que completa, modifica o revoca un testament)

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000019749#imatge-208

Inventari postmortem (Llista o enumeració dels mobles, béns i gèneres pertanyents

al difunt/a)

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000019749#imatge-238

Registre General d'Actes d'Últimes Voluntats (1885) 

https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-actos-ultima

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000019749#imatge-208
https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000019749#imatge-238
https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-actos-ultima


Arxius notarials

Documentació digitalitzada

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

La immensa majoria dels testaments del segle XIX i tots els del XX (1922)

Projecte de digitalització del fons notarial dels segles XIII-XIX (2016-...)

https://arxiuenlinia.ahat.cat/

Arxius Comarcals i Provincials

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC280-92-T1-769

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACCB310-36-T2-1250

https://arxiuenlinia.ahat.cat/
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACBC280-92-T1-769
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallunitat/ACCB310-36-T2-1250


Arxius militars

Patrimonio Cultural de Defensa

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a

Archivo General de la Marina Álvaro de Bazá

https://tuit.cat/111Ud

Archivo General Militar de Segovia

https://tuit.cat/z9kTf

https://tuit.cat/eKg38

Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra

https://tuit.cat/gt0YI

Archivo General e Histórico de Defensa

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-

defensa/portada

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a
https://tuit.cat/111Ud
https://tuit.cat/z9kTf
https://tuit.cat/eKg38
https://tuit.cat/gt0YI
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/portada


Arxius militars

Biblioteca Virtual de Defensa

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/i18n/inicio/inicio.do

Guia. Archivos donde se custodia documentación personal del ejércio de Tierra

https://ejercito.defensa.gob.es/Galerias/Descarga_pdf/Unidades/Madrid/Ihcm/2021/gui

a-archivos-custodia-documentacion-personal-et.pdf

Archivo General del Ministerio del Interior

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consultaarchivocentral/#informacion

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/i18n/inicio/inicio.do
https://ejercito.defensa.gob.es/Galerias/Descarga_pdf/Unidades/Madrid/Ihcm/2021/guia-archivos-custodia-documentacion-personal-et.pdf
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/consultaarchivocentral/#informacion


Arxius estatals

Pares. Portal de Archivos Españoles

https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html

Arxiu de la Corona d’Aragó

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2948012 (fogatge 1378)

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2948178 (fogatge 1497)

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2948201 (fogatge 1515)

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2948570 (fogatge 1553)

Fogatges https://fogatges.mhcat.cat/demografia.html

Archivo Histórico Nacional

Causa General

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2600914

https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2948012
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2948178
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2948201
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2948570
https://fogatges.mhcat.cat/demografia.html
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2600914


Altres arxius

Diputació de Tarragona

Expedientes de la casa de la Beneficència

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

https://arxiuenlinia.ahspt.cat/

Arxiu Històric Hospital de Sant Pau de Barcelona

http://santpau.molecula-gia.com/index.php/hospital-de-la-santa-creu-i-sant-pau-3

https://arxiuenlinia.ahspt.cat/
http://santpau.molecula-gia.com/index.php/hospital-de-la-santa-creu-i-sant-pau-3


Altres arxius

Arxiu Central dels Jutjats de Tarragona

https://tuit.cat/3P0fk

Arxiu Central de l'Audiència Provincial de Tarragona

https://tuit.cat/ci5sn

Arxiu Central dels Jutjats de Reus

https://tuit.cat/rr07e

https://tuit.cat/3P0fk
https://tuit.cat/ci5sn
https://tuit.cat/rr07e


Hemeroteca

La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca

ABC

https://www.abc.es/archivo/periodicos/

Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm

XAC_Premsa: Cercador de premsa històrica digitalitzada

https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top

Hemeroteca de l'Arquebisbat de Tarragona

http://hemeroteca.arqtgn.cat/

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca
https://www.abc.es/archivo/periodicos/
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top
http://hemeroteca.arqtgn.cat/


Hemeroteca

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.do

DOGC de 1931-1939 i l’exili

https://dogc.gencat.cat/ca/serveis/dogc-republica-i-exili/

Trencadís. Fons locals digitalitzats. Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de

Barcelona

https://trencadis.diba.cat/

Premsa digitalitzada. Ajuntament de Girona

https://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php

Butlletí Oficial de la Província de Lleida

https://www.diputaciolleida.cat/publicacions-i-bases-de-dades-2/butlleti-oficial-de-la-provincia-

bop/bop-historic/

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.do
https://dogc.gencat.cat/ca/serveis/dogc-republica-i-exili/
https://trencadis.diba.cat/
https://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php
https://www.diputaciolleida.cat/publicacions-i-bases-de-dades-2/butlleti-oficial-de-la-provincia-bop/bop-historic/


Hemeroteca

RACO Revistes Catalanes amb Accés Obert

https://raco.cat

ARCA Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/inicio/inicio.do

BOE/Gazeta (1661 a 1936)

https://www.boe.es/buscar/gazeta.php

https://raco.cat/
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/inicio/inicio.do
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php


Recursos digitals



Recursos digitals

Cementiris

Tarragona

https://tuit.cat/QJvRz

https://arxiuenlinia.ahspt.cat/FonsDocumentals

Barcelona

https://tuit.cat/g210b

En memoria La Vanguardia

https://enmemoria.lavanguardia.com/

BillionGraves

https://billiongraves.com/

https://tuit.cat/QJvRz
https://arxiuenlinia.ahspt.cat/FonsDocumentals
https://tuit.cat/g210b
https://enmemoria.lavanguardia.com/
https://billiongraves.com/


Recursos digitals

Bases de dades de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme

Innovation and Human Rights

https://scwd.ihr.world/es/

Buscar.Combatientes.es

https://buscar.combatientes.es/

Todos (…) los Nombres

https://todoslosnombres.org/proyecto/objetivos/

https://scwd.ihr.world/es/
https://buscar.combatientes.es/
https://todoslosnombres.org/proyecto/objetivos/


Recursos digitals

Emigració

Entrada de pasajeros en Argentina. Siglo XIX

http://www.entradadepasajeros.com.ar/pasajeros.htm

Ellis Island. Búsqueda de pasajeros

https://heritage.statueofliberty.org/passenger

Centro de estudios migratorios latinoamericanos (CEMLA)

https://cemla.com/buscador/

Gen francesa: Registros de inmigrantes

https://genfrancesa.com/

Portal Moviments Migratoris Iberoamericans

http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewName=presentacion

http://www.entradadepasajeros.com.ar/pasajeros.htm
https://heritage.statueofliberty.org/passenger
https://cemla.com/buscador/
https://genfrancesa.com/
http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewName=presentacion


Recursos digitals

Catàleg de biblioteques

Biblioteques Públiques de Catalunya

https://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/catalegs/

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

https://ccuc.csuc.cat/discovery/search?vid=34CSUC_NETWORK:CSUC_CCUC_UNION

Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya

https://stoic.csuc.cat/search~S22*cat

Catàleg del Fons d'Història Local

http://sibhilla.uab.cat/iah/ca/index.htm

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español

http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/O12372/ID991e9e42?ACC=101

Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

https://www.rebiun.org/quienes-somos/bibliotecas

https://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/catalegs/
https://ccuc.csuc.cat/discovery/search?vid=34CSUC_NETWORK:CSUC_CCUC_UNION
https://stoic.csuc.cat/search~S22*cat
http://sibhilla.uab.cat/iah/ca/index.htm
http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/O12372/ID991e9e42?ACC=101
https://www.rebiun.org/quienes-somos/bibliotecas


Recursos digitals

Cercadors de bibliografía i fonts

Google Books

https://books.google.es/

TESEO. Base de Datos de Tesis Doctorales

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=DED205129

D08CEE4FF3F96348D04A9FE

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

https://www.tdx.cat/

Biblioteca virtual Ramon Berenguer IV - Diputació de Tarragona

https://www.dipta.cat/RBIV

https://books.google.es/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=DED205129D08CEE4FF3F96348D04A9FE
https://www.tdx.cat/
https://www.dipta.cat/RBIV


Recursos digitals

Associacions de genealògiques

Societat Catalana de Genealogia www.scgenealogia.org

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica http://icgenher.cat

Hispagen www.hispagen.es

Aragongen www.aragongen.org

Raíces del Reino de Valencia www.raicesreinovalencia.com

Asociación de Genealogía Vasca e Historia Local www.antzinako.org

http://www.scgenealogia.org/
http://icgenher.cat/
http://www.hispagen.es/
http://www.aragongen.org/
http://www.raicesreinovalencia.com/
http://www.antzinako.org/


Recursos digitals

Xarxes socials

Amics de la Societat Catalana de Genealogia (SCGHSVN)

https://www.facebook.com/groups/66239830200/?hoisted_section_header_type=rec

ently_seen&multi_permalinks=10166241149565201

Zumbados por la genealogía

https://www.facebook.com/groups/151437143418/

Raíces Reino de Valencia

https://www.facebook.com/groups/raicesreinodevalencia/

Genealogía

https://www.facebook.com/groups/324042400971091

https://www.facebook.com/groups/66239830200/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=10166241149565201
https://www.facebook.com/groups/151437143418/
https://www.facebook.com/groups/raicesreinodevalencia/
https://www.facebook.com/groups/324042400971091


FamilySearch Església de Jesucrist dels Últims Dies (mormons)

https://www.familysearch.org/

Crear arxiu GEDCOM partint de FamilySearch (RootsMagic)

https://www.rootsmagic.com/

https://www.youtube.com/watch?v=qPsUQ0zfbYc

Recursos digitals

https://www.familysearch.org/
https://www.rootsmagic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qPsUQ0zfbYc


Softwares genealògics

MyHeritage www.myheritage.es

GDS Sistema general de documentació familiar www.gdsystem.net

Genopro www.genopro.com/es

Geneanet https://es.geneanet.org/

Ancestry www.ancestry.com

Geni https://www.geni.com/

Gramps www.gramps-project.org

Ahnenblatt https://www.ahnenblatt.com/

My Family Tree https://my-family-tree.en.softonic.com/

Recursos digitals

http://www.myheritage.es/
http://www.gdsystem.net/
http://www.genopro.com/es
https://es.geneanet.org/
http://www.ancestry.com/
https://www.geni.com/
http://www.gramps-project.org/
https://www.ahnenblatt.com/
https://my-family-tree.en.softonic.com/


Recursos sobre genealogia

http://recursosgenealogia.blogspot.com/

Genealogía Española - España GenWeb

http://www.genealogia-es.com/index.html

Recursos de la Biblioteca Nacional de España

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Genealogia/

Recursos Arxiu Comarcal del Solsonès

https://xac.gencat.cat/web/.content/xac/01_continguts_arxius_comarcals/ac_solson

es/01_home_acs/destaquem/02_baner/Guia_recerca_genealogia.pdf

Recursos Archivos de Castilla y León

https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/es/actividades-recursos/recursos-para-

investigacion-genealogica.html

Recursos digitals

http://recursosgenealogia.blogspot.com/
http://www.genealogia-es.com/index.html
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Genealogia/
https://xac.gencat.cat/web/.content/xac/01_continguts_arxius_comarcals/ac_solsones/01_home_acs/destaquem/02_baner/Guia_recerca_genealogia.pdf
https://xac.gencat.cat/web/.content/xac/01_continguts_arxius_comarcals/ac_solsones/01_home_acs/destaquem/02_baner/Guia_recerca_genealogia.pdf
https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/es/actividades-recursos/recursos-para-investigacion-genealogica.html


Genealogia professional

https://www.hidalgoysuarez.es/

https://www.heraldicafamiliar.com/ca/

https://tataranietos.com/

https://alacaja.com/genealogia

https://www.abueling.com/

https://www.apgen.org/cpages/home

https://sites.google.com/view/musopolis/p%C3%A1gina-principal?authuser=0

Recursos digitals

https://www.heraldicafamiliar.com/ca/
https://www.heraldicafamiliar.com/ca/
https://tataranietos.com/
https://alacaja.com/genealogia
https://www.abueling.com/
https://www.apgen.org/cpages/home
https://sites.google.com/view/musopolis/p%C3%A1gina-principal?authuser=0

