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BUSCA ELS TEUS AVANTPASSATS. CINC ANYS D ́UN 
SERVEI PIONER DE L ́ARXIU MUNICIPAL DE DÉNIA 
Rosa Seser Pérez 
Lídia Peris de los Santos Juanes 

Arxiu Municipal de Dénia. (archivo@ayto-denia.es) 
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–13 Llibres de Batejos.  
– 3 Llibres de Matrimonis.  
– 6 Llibres de Defuncions.  
–1 Llibre Sacramental de la Parròquia Castrense de Dénia, sobre 

la guarnició militar del Castell de Dénia des de 1787 ns 1888. 

Llibres sacramentals i el període que comprenen: 

Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri 
Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri 
Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri Llibre 
Castrense Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri 
Quinque Libri Quinque Libri Quinque Libri Llibre de batejos Llibre de 
batejos Llibre de batejos Llibre de batejos Llibre de batejos Llibre de 
batejos 

del Castell 

1557-1577 1557-1593 1610-1622 1623-1632 1633-1651 1651-1666 
1666-1687 1687-1699 1700-1712 1713-1734 1735-1749 1750-1765 
1766-1779 1780-1790 1787-1888 1791-1804 1804-1813 1813-1822 
1822-1828 1828-1835 1843-1846 1847-1851 1852-1857 1858-1862 
1863-1868 1869-1873 1874-1875 1876-1878 
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Llibre de batejos Llibre de batejos Llibre de batejos Llibre de batejos 
Llibre de batejos Llibre de batejos Llibre de batejos Llibre de matrimonis 
Llibre de matrimonis Llibre de matrimonis Llibre de defuncions Llibre de 
defuncions Llibre de defuncions Llibre de defuncions Llibre de defuncions 
Llibre de defuncions 

Les actes sacramental 

1879-1881 1882-1884 1885-1886 1887-1889 1890-1894 1895-1897 
1898-1900 1852-1862 1863-1873 1874-1901 1852-1862 1863-1868 
1869-1878 1879-1882 1883-1887 1888-1895 

La informació que ens aporten les actes sacramentals és fonamental per a la 
recerca genealògica i la investigació demogrà ca. El registres sacramentals amb 
el temps anaren sent cada vegada més complets en informació, aquestes dades 
faciliten les recerques dels avantpassats més antics, en les quals la informació 
és més reduïda. 

primer cognom dels pares i de vegades els noms i el primer cognom dels avis, a 
partir del XVIII la informació és més àmplia i guren dades xes com: 

–la data i l’hora de naixement  
–el nom i el primer cognom del pare i la mare  
–el nom i el primer cognom dels avis per les dues branques –el lloc de 
procedència tant dels pares com dels avis 

Altres dades que no apareixen sempre són: la professió del pare, les edats dels 
progenitors i el carrer on viuen. 
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Acta bateig 

140 

ROSA SESER PÉREZ & LIDIA PERIS DE LOS SANTOS JUANES 

�
–si el soterrament va ser de caritat.  
–si va rebre l’extrema unció.  
–la causa de la mort, que apareix sempre a partir del segle XIX. 
–si deixà lls com a hereus. 

Els índex del segle XIX i la base de dades “Famílies de Dénia” 
�  �  �  �  �  �  �
Pel que fa a la gestió de la informació per tal d’oferir-la als 

�  �
usuaris, la documentació del s. XIX, la més consultada, disposa 

�
dels seus propis índexs de naixements, matrimonis i defuncions, 

�  �  �
disponibles també en format digital. Aquests índex presenten una 

�  �  �  �  �  �  �
ordenació molt adequada per a facilitar la recerca, com es pot veure 

�  �
en la següent taula: 

Llibre índex de batejos 

1800-1875 

�  

Ordre alfabètic i cronològic 

Llibre índex de batejos 

1876-1904 

�  



Ordre alfabètic i cronològic 

Llibre índex de matrimonis 

�  
1886-1905 

�  

Ordre cronològic per anys 

Llibre índex de defuncions 

�  
1801-1890 

�  

Ordre alfabètic i cronològic 

El índex dels registres parroquials estan redactats de forma molt 

�  �
clara pels successius rectors que els empraven de manera habitual en 

�  �  �  �  �
les seues tasques de control dels feligresos, per exemple, era corrent 

�  �  �  �  �  �  �
al llarg del segle XIX que al costat de la partida de baptisme de 

�  �  �  �  �  �  �  �  �
qui es casava, el rector afegira, en nota marginal, quan, amb qui i 

�  �  �  �  �  �  �  �  �
on contreia matrimoni el registrat. La utilització dels índex de cara 

�
a la investigació és molt senzilla: s ́ha de fer la recerca de manera 

�
alfabètica per la primera lletra del cognom i en el llistat, ordenat 

�  �  �  �  �
cronològicament, buscar l’any que ens interessa. Una vegada trobada 



�  �  �  �  �  �  �  �
la persona com ens indica any y foli ja podem anar directament al 

�  �  �  �  �  �  �  �  �
llibre sacramental de l ́any corresponent i al foli concret i per tant 

�  �  �  �  �
a l’acta de la persona buscada. El resultat del procés són recerques 

�  �
molt ràpides que agilitzen el servei als usuaris. 

�  �
La documentació mes antiga, del segle XVI al XVIII no 

�
disposava de cap instrument de recerca original i aleshores es va 

�  �  �  �  �
decidir preparar una base de dades amb l’aplicació informàtica 

�  �  �  �  �
Acces, anomenada “FAMÍLIES DE DÉNIA”, que de moment 

�
inclou la informació des de 1700 a 1803. Aquest recull de referències 

�
es vol ampliar en un futur ns a l’any 1557, encara que no sembla 

�  �  �  �  �
una necessitat urgent perquè el més consultat són els registres dels 

�  �  �
segles XIX i XVIII. 

A partir de juliol del 2005, malgrat la gran magnitud de treball 

que representava, es va començar la tasca de realització de la base 
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Index de batejos 
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Base de dades 
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Fullet 
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