Us proposem un curs pràctic i intensiu
d’iniciació a la recerca genealògica dels
vostres avantpassats. Si voleu rastrejar
els orígens i la història de la vostra
família, us oferim la possibilitat d’iniciarvos en aquesta tasca d’una manera
amena i divertida.
Professor: Ramon Rovira i Tobella,
genealogista i vicepresident de la
Societat Catalana de Genealogia. Autor
de l’exposició: “La vida rural i les masies
a Gelida”.
•
•
•

•
•

PER MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Centre d’Interpretació
del Castell de Gelida
93 779 01 46
ci@castellgelida.org
www.castellgelida.org
Horari: de dimarts a diumenge de 9 a 15 h

Dates: Dissabte 8 i 15 de març
Horari: d’11 a 13 hores
Lloc: Escoles Velles, Carrer de
Sant Lluís, 21
Preu: 20 €/persona
Material que es facilita: Dossier
complet amb el contingut del curs

Cal fer la inscripció prèvia trucant al
Centre d’Interpretació del
Castell de Gelida, 93 779 01 46
El termini d’inscripció és fins
el dia 5 de març.

CURS DE
GENEALOGIA:

Societat Catalana
de Genealogia

DESCOBREIX
ELS TEUS
AVANTPASSATS

Amb la col·laboració de:

Centre d’Interpretació del
Castell de Gelida

GELIDA

8 i 15 de març de 2008
Organitza:

Tots tenim avantpassats, siguin

TEMARI del curs:

quins siguin els nostres ancestres,



coneguts o desconeguts,



Arbres de consanguinitat.
Els còmputs canònic i civil.
La implexió.
Taula de progressió teòrica.

Què és la genealogia? La ciència

independentment de la seva

que estudia el parentiu, ascendent i

condició social, altrament no fórem

descendent

La consanguinitat:

aquí.
En aquest curs aprenem que la


genealogia és una ciència

Els arbres genealògics:

La taula de costats, Sistema Sousa.
Tipologies d’arbres impresos.
Símbols usats en genealogia.

instrumental de la història i que no
és allò que ens venen d’una manera



Evolució i ús dels
cognoms.

fraudulenta: els escuts de
cognoms; res més fals.
Tindreu unes nocions bàsiques per
a començar la vostra cacera
genealògica, pròpia o d’atri, a
Gelida o allà on calgui.



De la consulta oral
als documents:
La informació oral, els documents de casa,
(gràfics i fotogràfics).



Ramon Rovira i Tobella

Els documents del
registre civil, eclesiàstic i
notarials.


Quadre d’investigació
general a Gelida:
Oral i documental.



Els suports genealògics:
Webs, entitats, bibliografia,
programes informàtics, fòrums.

