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Què es la Genealogia? 

• És la disciplina que estudia l'ascendència i la successió de les 
persones i els llinatges i determina els seus parentius i 
aliances mitjançant documentació fefaent.

• Aquesta disciplina implica la recopilació dels noms de parents tant vius com 
difunts, i estableix la relació entre ells, per tal de construir un arbre 
genealògic.

• No es limita a col·leccionar noms i dates. Pretén conèixer 
aspectes de la vida dels nostres avantpassats, qui eren, per què van prendre 
aquelles decisions i no unes altres, van tenir alternatives? Quins rastres 
queden dels “Valentín” a les terres de Hita? Per què Tomás - estant internat en 
el camp de concentració de Vernet - decideix tornar a Espanya, rebutjant així 
l'oportunitat d'emigrar a Mèxic? De què fugien Manuel Poyo i la seva filla 
Josefa quan arriben a Madrid a la fi del segle XIX? Etc. 



Les Fonts de la Recerca Genealògica 

• Memòria Oral

• Arxiu Familiar (Documental i Fotogràfic)

• Arxius Eclesiàstics

• Arxius Civils (Registres Civil, Registres de Propietats, Arxius  
Municipals, Arxius Històrics Provincials, Cadastres, etc.)

• Arxius Militars 

• Arxius Notarials 

• Premsa Històrica

• Fonts historiogràfiques

• Altres



Primers passos

• Consulta a la família: Recopila tota la informació tangible 
(arxiu documental) i intangible (memòria oral) de la família. 

• Digitalitza tota la documentació. Salvaguarda i conserva, 
converteix-te en el vigilant de la història familiar, que res es 
perdi.

• Entrevista tots aquells que puguin aportar-nos informació 
(familiars, veïns, amics, etc.) → Enregistra-ho (mp3, mp4, 
etc.)

• Per començar, tria les teves batalles, limita la recerca a les 
línies d'ascendència directa començant amb els teus quatre 
avis. Així et podràs concentrar en un nombre menor 
d’objectes d’estudi i et serà més fàcil. 



Primers passos

• Organitza’t. Necessitem Ordre i Estructura. Anomena cada 
fragment d'informació: document, fotografia, retall de 
premsa, i fes-ho d'una manera clara i consistent. 

• Accepta-ho: posar noms i dates en un arbre genealògic no és 
tan interessant. Aprofundir en les històries pot resultar 
apassionant. Pensa en els avantpassats com a persones amb 
personalitat, motivacions, somnis, temors, no sols com a 
noms dins d’un arbre.



Primers passos

• Utilitza múltiples fonts. No confiïs només en una. No 
tindràs la història completa si ho fas. Si realment no 
pots testificar una dada, marca-la com a no confirmada. 

• Gaudeix la recerca. Sí, és cert, a vegades pot resultar 
frustrant, però, en general, aquest viatge serà 
estimulant, fascinant i entretingut. Et connectarà de 
nou amb els teus familiars. Descobriràs històries 
sorprenents.



Memòria Oral i 
Documentació 
Familiar



Memòria Oral i Documentació Familiar

• Aquestes fonts són determinants a l’hora de desenvolupar 
un pla estratègic inicial. És a dir, ens marcaran els primers 
passos a seguir, les primeres hipòtesis, però no hem 
d’acceptar-les com una veritat absoluta. 

• La Memòria Oral. Hem de fer-ne ús amb prevenció, i sempre 
ha d’estar sotmesa a la crítica documental. Moltes vegades 
el registre oral de la família no coincideix amb els fets, però 
això no vol dir que no sigui valuosa. La reinterpretació de la 
història, el silenci, els judicis són també molt importants per 
entendre i conèixer els nostres avantpassats. 



Memòria Oral i Documentació Familiar

• Mirada crítica d’unes memòries: el besavi Víctor

Víctor dejará escrito en sus memorias la desaparición de su hijo durante el 19 de 
julio de 1936, fecha que dará inicio a la Guerra Civil Española. Defendía que aquella 
huida repentina había sido fruto de un secuestro, argumentando que su hijo, muy al 
contrario de lo que muestran los hechos, no había salido a la calle a enfrentarse a los 
golpistas por decisión propia, si no que había sido forzado por los dirigentes 
comunistas, que a conciencia "le habían lavado el cerebro". Víctor nunca aceptó la 
militancia de su hijo:

"(...) la conmovedora búsqueda de mi hijo Tomás en julio de 1936 detenido por los 
rojos. Disfrazado con un mono, en el que pinté visiblemente la hoz y el martillo. Visité, 
acompañado de mi hermana Pepita, varias cárceles de Madrid y, en un situada en el 
convento de Santa Engracia, vi detenido a mi jefe don Sebastián Royo, quién al verme 
abrió desmesuradamente los ojos e iba a dirigirme la palabra, pero yo, con un gesto 
de súplica, lo detuve, se dio cuenta de que si lo hacía me fusilarían como él mismo lo 
fue al día siguiente. La alegría que experimenté al hallar a mi hijo y rescatarlo en la 
madrugada de aquel día (...)"



Memòria Oral i Documentació Familiar

• Mirada crítica d’unes memòries: el besavi Víctor

Si hacemos caso a las palabras que siguen de Víctor : "(...) la alegría que experimenté al 
hallar a mi hijo y rescatarlo en la madrugada de aquel día", refiriéndose al 19 de noviembre, 
jornada previa al fusilamiento de Royo Salsamendi, Tomás, su hijo, estuvo desaparecido cerca de 
cuatro meses. Según la memoria familiar, Víctor salió en busca de su hijo en el momento que 
pudo exigir su vuelta, no antes, ya que Tomás, por su obcecado carácter, no hubiese dado su brazo 
a torcer, por lo tanto, fue la creación del Ejército Popular de la República, acaecida en octubre del 
36, y la consecuente orden que obligaba a desmovilizar a los voluntarios menores de 20 años, lo 
que empujó a Víctor a ir en busca de su hijo. 

Entonces, si aceptamos como válida la hipótesis de que Tomás estuviera "desaparecido" 
cerca de cuatro meses, esto nos obliga a averiguar qué es lo que hizo durante ese tiempo, dónde 
estuvo y con quién.  

Tomás "no fue detenido por los rojos", como dejará escrito su padre, de hecho, fue un rojo 
más, uno de tantos. La noche del 19 al 20 de julio ya no dormirá en casa, según aporta la memoria 
oral de la familia, lo hará junto a varios de sus compañeros de las Juventudes Comunistas en un 
garaje de ubicación indeterminada, a la espera de órdenes. Y éstas, no tardaron en llegar, Tomás y 
sus compañeros participarán en el asalto del Cuartel de la Montaña en el mediodía del 20 de julio. 



Arxius 
Eclesiàstics: 
Recursos 



Arxius Eclesiàstics

• L'arxiu parroquial comprèn fonamentalment els llibres de baptismes, confirmacions, matrimonis, 
òbits, llibres de fàbrica, etc. Molts arxius parroquials també conserven nombrosa documentació 
notarial a causa de la potestat dels rectors a expedir documentació oficial en el mateix terme 
parroquial en cas de falta de notari públic) i altres.

• Podem considerar que els arxius parroquials neixen de forma oficial per decret institucional en les 
disposicions del Concili de Trent l'any 1562, tot i que la creació d'arxius en algunes parròquies podia 
haver-se generat per diverses situacions particulars amb anterioritat a aquesta data. Les disposicions 
del Concili estipulaven, com a ordre, el registre de les actes sacramentals dels baptismes, matrimonis i 
òbits, i posteriorment també de l'administració del sagrament de la confirmació. És justament la 
documentació generada durant segles per aquesta pràctica la que conforma la base del patrimoni 
documental de la parròquia.

• Els arxius parroquials, els quals conformen el gruix dels arxius eclesiàstics, han sofert moltes pèrdues i 
trasllats de documentació. Tot això ve relacionat segurament per l'escassetat de mitjans amb la qual 
compten moltes parròquies. Per aquest motiu les Assemblees Plenàries de l'Episcopat Espanyol, en les 
seves reunions de 1973 i 1980, han recomanat la concentració dels arxius parroquials dins els arxius 
diocesans, seguint les directrius del Reglament d'Arxius Eclesiàstics.



Arxius Eclesiàstics: Recursos 

• Guia dels Arxius de l'Església. Una eina imprescindible per fer recerca en l’àmbit dels arxius eclesiàstics 
→ La Guia

• L’ Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona → Arxiu en línia del Fons Documental

• Arxiu Diocesà de Barcelona → Recursos en línia

• Arxiu Diocesà de Girona → Recursos en línia

• Arxiu Diocesà de Solsona → Descripció del Fons Sacramental per parròquia

• Arxiu Episcopal de Vic → Catàleg del Fons Parroquial

• Arxiu Diocesà de Tortosa → Llistat de parròquies

• Inventari d'Arxius Parroquials de Catalunya

• Family Search→ Diòcesi de Girona -amb una petita part de Barcelona- :
Diòcesis. Imatges de llibres parroquials de Catalunya i Espanya. Film Viewer

• Fons d'algunes poblacions de la província de Barcelona. Imatges. Quintes, padrons, notarials

• Índexs del Registre Civil de Barcelona, Family Search, (1841/1844/1936 - 1922/1970/1986 format

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:f28cc317-7893-40a3-9561-d821b6caf030/archivosiglesia.pdf
https://arxiuenlinia.ahat.cat/FonsDocumentals
https://drive.google.com/drive/folders/1S36C3nK9kD4uIqwZwscNn0oRRqnyHHj3
https://www.arxiuadg.org/index.php/arxius/arxiu-diocesa-girona
https://bisbatsolsona.cat/documentacio-2/documents-larxiu-diocesa/
http://www.abev.net/instrseq/parroquials.pdf
https://www.bisbattortosa.org/la-diocesi/parroquies-i-arxiprestats/
http://bancdadesced.uab.es/arxparroq/
https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/collection/1784529/waypoints
http://www.gelida.org/pdf/Index%20del%20Registre%20Civil%20de%20Barcelona122013.xls


Arxius Civils: 
Recursos



Arxius Civils: Recursos

• El registre civil és una funció administrativa (per regla general, un servei públic) que té per objectiu 
deixar constància dels fets o actes relatius a l'estat civil de les persones naturals i altres que les lleis li 
encomanin. En el registre civil s‘hi inscriu el naixement, la filiació, el nom i els cognoms de les 
persones, les emancipacions; les defuncions reals o presumptes; els antecedents penals; la pàtria 
potestat, les guardes i els matrimonis. → Tràmits online mitjançant la web del Ministeri de Justícia

• Catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona → Catàleg en línia

• Registre civil mitjançant indexació de Family Search (Excel) → Índexs del Registre Civil de 
Barcelona, Family Search, (1841/1844/1936 - 1922/1970/1986 format Exel

• Cens d’Arxius d’Espanya → Buscador

• Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya → Buscador

• Arxiu Nacional de Catalunya → Arxius en Línia

• PARES (Portal de los Archivos Españoles) → Catàleg en línia

• Arxius d’Euskadi → Catàleg en línia

• Arxius d’Aragó → Catàleg en línia

• Arxiu Digital de Galicia → Catàleg en línia

• ...

https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/
https://www.gelida.org/pdf/Index%20del%20Registre%20Civil%20de%20Barcelona122013.xls
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://arxius.cultura.gencat.cat/cercadors/Directori
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/search
https://dokuklik.euskadi.eus/
https://dara.aragon.es/opac/app/home/
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15078.ag/es/consulta_archivos/busqueda.do


Arxius Civils: Recursos

• D’allò global a allò local → Buscant a Ignasi de 
Kies i Guasch (Vila-seca, 1754 - Reus, 1826), 
noble i hisendat català:

Portal d’Arxius Europeus - PARES – ANC – Arxiu 
Històric de Tarragona – Arxiu

Comarcal del Baix Camp – Arxiu Municipal de 
Reus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ignasi_de_Kies_i_Guasch
http://www.archivesportaleurope.net/es/search/-/s/n
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/find?nm=&texto=%22ignacio+kies%22
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/numRegistresSimple.do
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/tarragones/
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_camp
https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_camp
https://www.reus.cat/serveis/consulta-de-la-documentacio


Arxius Militars



Arxius Militars

• El Ministeri de Defensa custòdia el major volum de patrimoni documental de l'Estat després del Ministeri de Cultura; 
els fons que posseeix en els arxius històrics i intermedis militars ocupen més de 150 quilòmetres de prestatgeria.

Des de final del segle XIX, els Exèrcits espanyols han disposat d'una organització arxivística pròpia, independent de la 
resta de l'Administració civil de l'Estat, entenent per tant el conjunt de centres, normes i mitjans humans i materials
que van fer possible la gestió continuada de la documentació militar.

En termes generals, el contingut dels arxius militars arrenca de finals del segle XVIII, si 
bé el gruix dels seus fons és posterior a 1850. No obstant això, també poden trobar-se 
algunes sèries que s'inicien en els segles XVI i XVII, així com força peces originals soltes
que, fins i tot, corresponen a segles anteriors als esmentats.

Convé ressaltar que els fons que es custodien en els arxius militars representen una variada tipologia. Així, a les fonts
de caràcter textual s'uneixen riques col·leccions de documents gràfics, amb la presència de diverses cartotecas, 
col·leccions de dibuixos tècnics, de fotografia, i fins i tot de pel·lícules.

• Guia Arxius Militars → PDF

• Guia d’Accés als Arxius Militars → PDF

https://memoriaylibertad.org/data/documents/Guia_de_los_archivos_militares_espanoles.pdf
https://ejercito.defensa.gob.es/Galerias/Descarga_pdf/Unidades/Madrid/Ihcm/2021/guia-acceso-archivos-v4.pdf


Arxius Militars

“Després de la guerra al meu avi li van fer un judici sumaríssim, no sé si tindria relació amb el fet de pertànyer a 
aquest sindicat o bé si hi ha alguna manera de trobar l’expedient de judici i saber-ne la causa per la qual 
l’imputaven.”

• Què són? Per sumaríssims es coneixen els expedients judicials militars que acumulen totes les fases 
del procediment en un sol acte, fins i tot en el mateix moment. Habitualment sense cap o poques 
garanties judicials, aquest tipus de “judicis” és el procediment usual en consells de guerra i en estats 
totalitaris.

• Els sumaríssims del franquisme

La dictadura va fer consells de guerra ja abans que finalitzés la Guerra Civil i, sobretot, als primers anys
de finalitzada, tot i que s’allargaren fins a la fi del franquisme. A Catalunya els consells de guerra els
instruïa el Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona, la documentació del qual ha estat catalogada
per l’Arxiu Nacional de Catalunya. El catàleg de tots aquests expedients es pot consultar en línia i,
també, descarregar en format de dades obertes→ El LLISTAT

• Més informació a Guia de la sèrie documental procediments judicials militars (sumaríssims)
1939-1980.

Accés a la documentació: Per consultar els originals i/o obtenir reproduccions de la documentació cal adreçar les 
sol·licituds a l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. Adreça electrònica: 
archivotribunalmilitarbcn@oc.mde.es

• Adreça postal: Portal de la Pau, s/n - 08002 Barcelona

http://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/Llista-de-processos-instruits-pel-regim-franquista
http://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/La-llista-de-reparacio-juridica-de-victimes-del-franquisme-en-dades-obertes
https://anc.gencat.cat/web/.content/anc/noticies/Documents/20171101_actualitzacio_PC_llei_victimes.pdf
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/Publicacions/GUIA_SUMARISSIMS.pdf
mailto:archivotribunalmilitarbcn@oc.mde.es


Arxius Militars

• El Ministeri de Defensa custòdia el major volum de patrimoni documental de l'Estat després del Ministeri de Cultura; 
els fons que posseeix en els arxius històrics i intermedis militars ocupen més de 150 quilòmetres de prestatgeria.

Des de fins del segle XIX els Exèrcits espanyols han disposat d'una organització arxivística pròpia, independent de la 
de la resta de l'Administració civil de l'Estat, entenent per tal el conjunt de centres, normes i mitjans humans i 
materials que van fer possible la gestió continuada de la documentació militar.

En termes generals, el contingut dels arxius militars arrenca de finals del segle XVIII, si 
bé el gruix dels seus fons és posterior a 1850. No obstant això, també poden trobar-se 
algunes sèries que s'inicien en els segles XVI i XVII, així com bastantes peces originals
soltes que fins i tot corresponen a segles anteriors als esmentats.

Convé ressaltar que els fons que es custodien en els arxius militars representen una variada tipologia. Així, a les fonts
de caràcter textual s'uneixen riques col·leccions de documents gràfics, amb la presència de diverses cartotecas, 
col·leccions de dibuixos tècnics, de fotografia i fins i tot de pel·lícules.

• Guia Arxius Militars → PDF

• Guia d’Accés als Arxius Militars → PDF

https://memoriaylibertad.org/data/documents/Guia_de_los_archivos_militares_espanoles.pdf
https://ejercito.defensa.gob.es/Galerias/Descarga_pdf/Unidades/Madrid/Ihcm/2021/guia-acceso-archivos-v4.pdf


Arxius Notarials



Arxius Notarials

• Arxius de Protocols Notarials de Catalunya

Localització de fons notarials de Catalunya, en format PDF

• Per saber els fons que estan en diferents arxius
AHPB Catàlegs dels protocols notarials de Barcelona, 
format PDF: Volum I s. XIII-XV. Volum II s. XVI. Volum III 
1601-1650. Volum IV 1651-1700. Volum V 1701-
1750. Volum VI 1751-1800. Volum VII 1801-1862. Volum
VIII 1863-1900.

• Fons digitalitzats de l’Arxiu Històric de Protocols de 
Barcelona → Catàleg

http://www.gelida.org/pdf/Fons%20de%20Protocols%20de%20Catalunya.pdf
http://www.gelida.org/pdf/AHPB%20Catalegs/24%20Protocols%20de%20Barcelona%20SXIII-XV%204.pdf
http://www.gelida.org/pdf/AHPB%20Catalegs/27%20Protocols%20de%20Barcelona%20SXVI%202.pdf
http://www.gelida.org/pdf/AHPB%20Catalegs/29%20Protocols%20Barcelona%20III%201601-1650.pdf
http://www.gelida.org/pdf/AHPB%20Catalegs/30%20Protocols%20Barcelona%20IV%201651-1700.pdf
http://www.gelida.org/pdf/AHPB%20Catalegs/31%20Protocols%20Barcelona%20V%201701-1750.pdf
http://www.gelida.org/pdf/AHPB%20Catalegs/32%20Protocols%20Barcelona%20VI%201751-1800.pdf
http://www.gelida.org/pdf/AHPB%20Catalegs/33%20Protocols%20Barcelona%20VII%201801-1862.pdf
http://www.gelida.org/pdf/AHPB%20Catalegs/34%20Protocols%20de%20Barcelona%20VIII%201863-1900.pdf
https://arxiu.notarisdecatalunya.org/


Premsa Històrica



Premsa Històrica

• ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) →Catàleg

• XAC PREMSA (Premsa digitalitzada) → Catàleg

• Premsa Catalana Digitalitzada→ Catàleg

• Prensa Histórica (Ministerio de Cultura) → Catàleg

• Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España → Catàleg

• Hemeroteca de La Vanguardia → Catàleg

• Hemeroteca de l’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA→
Catàleg

• Gazeta de Madrid → Catàleg

• Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Històric→ Catàleg

• …

https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/inicio/inicio.do
https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/
http://premsadigitalitzada.bnc.cat/titols
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm?lang=ca
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca
https://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
https://www.diba.cat/es/web/arxiu/boph


Fonts historiogràfiques

• Google Books

• Google Acadèmic

• Dialnet

• Academia.edu

• Biblioteca digital hispánica

• Memòria Digital de Catalunya

• Biblioteca Digital Mundial

• Europeanna

• Archive.org

• …

https://books.google.es/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.academia.edu/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
https://mdc1.csuc.cat/
https://www.wdl.org/es/
https://www.europeana.eu/es
https://archive.org/


Cas Pràctic



Cas Pràctic

• “Aquest matí he estat parlant amb una tieta (la germana del meu pare) i m'ha dit que 

avui o demà m'enviarà tota la documentació que té. Li he fet preguntes sobre els seus

avis i besavis, i m'ha dit que creu que el seu besavi va ser el mestre d'obra de l'edifici de 

la Central Catalana d'Electricitat, situat a l'avinguda Vilanova de Barcelona, l'arquitecte

del qual va ser Pere Falqués. El besavi es deia Martí Duran (no sap quin era el segon

cognom), i regentava un negoci d'alimentació al carrer Camprodon del barri de Gràcia.”

➔ Edifici de la Central Catalana d'Electricitat→ Arxiu Municipal de Barcelona → Buscar “Central Catalana 
d’Electricitat” al Catàleg en línia→ Demanar citar per consultar documentació + Fons privat de Pere Falqués
→ “Pressupost del ram de paleta de la Central Catalana Elèctrica (1896-1897). Del treball de Mestre de 
cases” → Cercar al catàleg “Pere Falqués”→ (Filtre: “Fotogràfic”) (Ver carpeta)

➔ Martí Durán → Indices del padrón general del município de Barcelona, 1896-1924

➔ Martí Durán a “Arca”

➔ Arxiu del Districte de Gràcia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Central_Catalana_d'Electricitat
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/Falqu%C3%A9s%20i%20Urp%C3%AD,%20Pere%20(5D27).pdf
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/search?fq=norm&fv=*&q=%22Pere+Falqu%C3%A9s%22&fq=media&fv=*
https://www.familysearch.org/search/catalog/1193835?availability=Family%20History%20Library
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/consulta/resultados_ocr.do
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca/gracia


Cas Pràctic

“M'agradaria saber més coses sobre un dels meus rebesavis, Salvador Coma Vila (Barcelona, 1877-

1963).. Era el pare del meu avi patern (Martí Coma Duran). De jove va entrar d'aprenent al Gremi

de Joiers de Barcelona, suposo que cap a la dècada de 1890 o la de 1900. Amb els anys va crear el 

seu propi taller de joieria i encastació, situat al carrer La Palla, 16 del barri Gòtic de Barcelona, i 

també va anar-hi a viure amb la dona i els fills (fins aquell moment -que no sé quin any va ser-

vivien, crec, a Gràcia), i es va dedicar tota la vida a això. A més, la llegenda familiar diu que va 

arribar a ser, durant un temps, president del Gremi de Joiers.”

➔ “Salvador Coma Vila” (Barcelona, 1877-1963)  → Índex de naixements del Catàleg de l’Arxiu Municipal→ “Naixements

1877” (Índex + Registre) Coneixement el nom dels pares? El pare del Salvador era també joier? ; “Coma Vila” al Catàleg

de l’arxiu Municipal→Monistrol 19 (abans San Juan) (Gràcia) Pedro Coma Vila demana permís per a fer obres interiors

a la casa (1894) → Col·legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya→ Buscar “palla 16” 

a la prensa digitalitzada→ “La Vanguardia” “Arca” “Hemeroteca digital

• ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA”

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/search?q=(*:*)&advanced=true&norm=*&mandatoryPhrase=%22Naixements%201877%22&rows=10&fq=msstored_hyn00&fv=%22Arxiu%20Municipal%20Contemporani%20de%20Barcelona%22&fo=and
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/search?fq=norm&fv=*&q=%22coma+vila%22&fq=media&fv=*
http://www.jorgc.org/contacta-ns
https://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca
https://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca


Cas Pràctic

➔ “Al padró de 1905 de l'antic districte IV (Concepció), i hi vaig trobar la 
direcció del meu rebesavi Martí Duran Llibet. En el pis hi vivien ell, la 
seva dona, un tal "José" (que no tenim ni idea de qui és), el Domingo 
Duran Mir (que suposo que és el germà de la meva besàvia Teresa, el 
que suposadament va anar a Cuba), i una tal Josefa Gil Bidal, que 
deuria ser la parella del Domingo.”

➔ “Domingo Duran Mir” + “Josefa Gil Vidal” c/ Girona, 172 1er 1ª . Es casen a Santa Maria
de Gràcia el dia 23 desembre del 1900 → Domingo, 30 anys i Josefa, 18 anys;

• Domingo nascut al 1870 → Catàleg o Excel 

➔ El “José” es un germà del Domingo.

➔ “Domingo Duran” a la prensa (1890 – 1920) (ARCA, Prensa histórica etc.) 

➔ Tenen un fill→Martí Isidre Domingo nascut el 17 de maig de 1902 

➔ Mapa Barcelona 1890 + Nomenclator BCN→ Els carrers de Gràcia → RELACIÓ DELS 
CARRERS DE BARCELONA DESPRÉS DE L’ANEXIÓ DELS POBLES PERIFERICS. (DESPRÉS DEL 
1897 I ABANS DE 1939)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/BCN_alrededores_Serra_1890.jpg
http://w10.bcn.cat/APPS/nomenclator/frcontent.jsp?idioma=0
https://issuu.com/bcncat/docs/carrers_de_gracia
http://www.gelida.org/pdf/Carrers%20antics%20municipis%20Barcelona.pdf

