Curs de demografia
històrica
Es tracta d’un curs per a formar
els alumnes en el coneixement
del mètode de construcció de
famílies i la seva aplicació
pràctica en diversos àmbits
científics i en disciplines
auxiliars, com ara la geneologia.
A més serà presentat el material
primari per a la confecció de les
fitxes de família: els llibres
sacramentals dels registres
parroquials.
El curs l’impartirà el Dr.
Valentí Gual Vilà, professor
titular del Departament d’Història
Moderna de la Facultat de
Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona, els
dies 15, 16, i 17 d’abril de 16h a
20:30h, i el dia 18 de 16h a 19:30h.

Programa
Dimarts 15. 16h - 20:30h
Els llibres sacramentals
(baptismes, matrimonis,
defuncions, confirmacions i
compliment pasqual).
Volum d’informació i sistema
d’aprofitament de dades.

Dijous 17. 16h - 20:30h
La nupcialitat: edats d’accès al
matrimoni en primeres i ulteriors
núpcies, i estat matrimonial i la
residència anterior dels esposos.
La fecunditat: les taxes de
fecunditat, el ritme de composició
familiar, la dimensió de la família i
els seus límits.

Dimecres 16. 16h - 20:30h
El mètode de tècniques de
reconstrucció de famílies. Origen i
desenvolupament. Les diferents
fitxes de família. Sistema
d’elaboració. Limitacions i
validesa. Aplicacions en el terreny
de la geneologia.

Divendres 18. 16h - 19:30h
La mortalitat: mortalitat infantil,
juvenil i adulta. L’estructura
familiar a través dels llibres de
compliment pasqual.

Inscripció: Secretaria del
departament d’Història i
d’Història de l’Art des del 26
de març i fins al 3 d’abril de
11 a 14 hores.
Facultat de Lletres (Plaça
Imperial Tarraco, 1).

(ARXIU HISTÒRIC ARXIDIOCESÀ DE TARRAGONA)

Reconeixement de crèdits:
Reconegut amb 1,5 crèdits
de lliure elecció a tots els
estudiants de la URV.
Es lliurarà un certificat
(80% mínim d’assistència).

Places: 25
Preu: 30€
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