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BLOC 1

Com s’inicia un arbre genealògic: Les Fonts

Fonts orals
Fonts gràfiques
Fonts escrites. Tipus de fonts i la 
informació que proporcionen















ALGUNS 
EXEMPLES DE 
FONS 
DIGITALS

Biblioteca de Catalunya: http://www.bnc.cat/Fons-i-
col-leccions/Fons-digitalitzats

ARCA: Arxiu de revistes catalanes antigües: 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/veup1/searchterm/An
y%2012/field/title/mode/exact/conn/and/order/title/ad/f/cosuppr

ess/

Biblioteca Nacional de España: 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004046547&lang=ca

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca

http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Fons-digitalitzats
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/veup1/searchterm/Any 12/field/title/mode/exact/conn/and/order/title/ad/f/cosuppress/
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004046547&lang=ca
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004046547&lang=ca
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004046547&lang=ca
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004046547&lang=ca
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004046547&lang=ca
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca






• Padrons generals de veïns (1823-1936) 
Ordenats per: 

Cognoms i agrupats per carrers

Districtes o barris

Actes per sorteig i declaració de soldats

Allistamients i filiacions

Farmaceútics, dentistes……

• Amillaraments

• Comptadoria d’hipoteques

• Fons del Reial Cadastre

FONTS 
MUNICIPALS







AMILLARAMENTS 
1845-1955
(Padrons de 

riquesa)

• L’"Amillarament" consisteix en la relació nominal
alfabètica dels contribuents. A l'amillarament s'hi
escrivien diverses variables, entre les quals el nom del
cap de família, la casa, les parcel·les de terreny que
posseïa, la seva localització i els topònims, què s'hi
conreava, i sobretot el líquid imposable a partir del qual
es calculava el que havia de pagar aquella casa.

• Es descriuen les finques indicant els seus límits en molts
casos, la seva extensió, tipus de cultius i qualitat. Està
basat en les declaracions jurades dels propietaris, és el
document principal per a la gestió del tribut, sent la
base per a la formació del Repartiment. Encara que
pateix diverses modificacions i se li apliquen
denominacions diferents, des de 1853 es fixa la seva
estructura.









































BLOC 2

Els Arxius



Tipus d’arxius
A la ciutat:

• Arxiu Històric Comarcal del Bages
• Amillaraments
• Comptadoria d’Hipoteques
• Reial Cadastre
• Padrons
• Hemeroteca local

• Arxiu de l’Ajuntament de Manresa o 
altres Ajuntaments
• Contribucions urbanes i industrials

• Arxiu de la Seu de Manresa
• Alguns parroquials
• Institucions eclesiàstiques

Eclesiàstics

• Arxiu Diocesà de Vic

• Arxiu Diocesà de Solsona

Estatals
· Corona d’Aragó i altres consultables a través 
del PARES
· Arxius Militars

Particulars
· Antigues famílies nobles
· Propietaris de masies i empreses

Digitals
· Revistes i hemeroteques



BLOC 3
Models de família i polítiques matrimonials
Exemples



ASPECTES A TENIR 
PRESENT

• La línia de transmissió del cognom no sempre és
masculina. La figura de la pubilla existeix.

• La propietat està, moltes vegades, per davant del
cognom.

• El marit pot perdre el cognom per mantenir el de
la casa.

• En ocasions, els germans que han marxat poden
tornar a cuidar dels nebots com a tutors.

• La presència de cognoms francesos és molt
important a Catalunya durant el segle XVII. Alguns
d’ells es modifiquen I catalanitzen.



ASPECTES A TENIR 
PRESENT

• L’Edat de matrimoni varia en el temps. La mitjana és de 22-
23 per a les noies I 25-26 per als nois.

• Endarrerir l’edat del matrimoni és també una mesura
anticonceptiva.

• La mitjana de fills pot ser molt elevada.

• La mitjana de fills morts entre els 0 I els 3 I els 5 I els 12
també.

• Una de les causes més importants de mortalitat femenina
són els parts.

• Els homes acostumen a casar-se molt ràpidament un cop són
vidus. Les dones no tant, depèn de si els fills són grans o
petits.

• L’esperança de vida pot arribar fàcilment als 60-65.



ASPECTES A TENIR 
PRESENT
DOT I CONSAGUINITAT

• Consanguinitat:
• Elevada

• A vegades és deguda a voler estalviar-se el dot o 
preservar el patrimoni. Trobem concertació de 
matrimonis. Té diverses formes:

• 1. Casament entre diferents membres de dues 
famílies:
• Mare-fill  amb  pare-germà
• Germà-germana amb germana I germà

• 2. Levirat I sororat
• Casament de vidus I vídues amb els germans del 

difunt. La consanguinitat resultant entre els germans 
és molt elevada



BLOC 4
Utilitat de l’estudi de les arrels familiars



ALGUNES 
UTILITATS

• ·L’arbre genealògic forma part de les arrels 
emocionals de la persona

• Estudi de les fases demogràfiques

• Estudi dels fenòmens migratoris
https://www.bellera.cat/prof/milla/h_oral/index.ht
ml

• Estudi dels canvis en els models familiars

• Reconstrucció d’un període històric recent a 
partir de la història familiar: ex. La postguerra

• Permet el contacte directe amb les fonts 
històriques

• Iniciació als treballs de recerca històrics

https://www.bellera.cat/prof/milla/h_oral/index.html


• Reconstrucció de l’herència genètica

• Estudi d’un aspecte concret de la vida de les persones: 

• matrimoni

• vida de les dones

• la infància

• la transmissió de la propietat

• les causes de la mort

• la mortalitat infantil


