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UN ARBRE GENEALÒGIC D’AFECTES I ENSENYAMENTS 
 

Eines per a fer un arbre genealògic 

En internet es poden trobar multitud de pàgines web amb aplicacions i 
explicacions per a fer un arbre genealògic. Existeixen així mateix professionals 
amb la formació adequada que es dediquen a aquesta labor. No obstant això 
per a moltes persones particulars la realització d'un arbre pot constituir un 
passatemps molt entretingut que els ajuda, alhora que rastregen la història 
de la seua família i avantpassats, a conèixer-se a si mateixos. 
 
La teua pròpia família. 
 
Aplicant la filosofia del programa t'Estime, la cosa que més ens agrada és 
conversar per a aprendre, per això a l'hora de començar el teu arbre familiar no 
t'oblides del teu entorn més pròxim. Et sorprendrà la quantitat de dades que 
conserva una família sense saber-ho, només has de descobrir-les. Pregunta a 
les persones més majors i a les quals no ho són tant i si a més, conserven 
documents que il·lustren les teues troballes estaràs començant a fer història. 
 
Alguns llibres 
 
En la Xarxa de Lectura Pública Valenciana web xlpv.gva.es pots trobar molts 
recursos relatius a què és un arbre genealògic, com elabora un i les seues 
tipologies. A la Biblioteca Municipal de Sant Joan d'Alacant disposen de 
títols com: 
- Hurtado Álvarez, E., Esbossos genealògics i mobiliaris relatius a Alacant. 
Caixa d'Estalvis Provincial, 1983. 
- González Doria, F., Diccionari heràldic i nobiliari. Madrid, 2000 
- Esquerdo, O., Nobiliari valencià. València, 2001 
 
Arxius i Registres 
 
Per a passar a la recerca activa de dades sobre els nostres familiars i 
avantpassats són peça clau els arxius i registres públics. En aquest sentit hem 
de tenir en compte que l'accés és lliure sempre que vulguem accedir a dades 
dels nostres propis avantpassats i per descomptat per als documents històrics 
de més de cinquanta anys. 
A més d'arxius històrics nacionals, regionals i provincials, on podrem trobar 
informació molt útil en alguns casos, els arxius als quals hem de recórrer en 
primer lloc són els d'àmbit local dels municipis on van nàixer o van residir els 
nostres familiars: 
 
- Arxius municipals: podrem trobar padrons d'habitants i altres registres de 
població com són els fiscals o estadístics que donen informació fonamental per 



a reconstruir la història dels nostres familiars amb dades com on vivien, en què 
treballaven o si tal vegada van ocupar un càrrec públic. 
En el cas de Sant Joan d'Alacant l'Arxiu Municipal està en l'edifici Centre 
Cultural situat en Rambla de la Llibertat, 22. Telèfon 966012850. Correu 
electrònic archivo@santjoandalacant.es 

Pàgina web http://santjoandalacant.es/es/archivo-municipal-sant-joan-d-
alacant/ 
En la web podràs trobar documentació digitalitzada com: 
- Padrons d'habitants del segle XIX 
- Llibre registre de Passaports de 1847-1853 
- Llibres de Capítols/del Ple Municipal 
 
- Arxius parroquials: en el passat l'església catòlica controlava i complia una 
missió de registre de la vida privada dels seus feligresos, és el que es 
plasmava en quatre dels denominats "quinque libri" i que anotaven en concret 
els baptismes, matrimonis, defuncions i compliment pasqual. Aquests llibres, si 
s'han conservat correctament, poden remuntar-se al segle XVI. Per això és 
bàsic acudir a aquests arxius, normalment custodiats en la mateixa parròquia i 
pel propi rector. 
A Sant Joan d'Alacant l'Església parroquial de Sant Joan Baptista és al 
carrer Comandant Seva, telèfon 622171554 
 
- Registres civils: des de finals del segle XIX l'estat va crear la figura dels 
registres civils per a complir la missió de control poblacional. En aquests 
organismes podrem sol·licitar partides de naixement, matrimoni o defunció que 
aportaran dades clau per a la història familiar. Normalment estan associats als 
jutjats de pau on podrem trobar altres documents curiosos sobre els nostres 
avantpassats com ara judicis de faltes, compareixences o autoritzacions a 
menors. 
A Sant Joan d'Alacant el Jutjat de Pau està en l'antiga finca Pedro José, 
situada en Rambla de la Llibertat, enfront del Centre Cultural, telèfon 
965652117, 966012860/61 
 
I finalment, si vols aprofundir en el tema de la genealogia, et recomanem els 
següents enllaços: 
 
- Butlletí de la Reial Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica. 
Web avghcv.com 
- Real Asociación de Hidalgos de España, que compta amb una Escola de 
genealogia, heràldica i nobiliària. Web hidalgosespana.es 
- Confederació Internacional de Genealogia i Heràldica. Web cigh.info 
 
 

 

 


