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Fotografies i Buidat dels llibres de Baptismes de la Parròquia de Canet de Mar 

  

Digitalització (fotografies): 

 Les fotografies en color han estat realitzades amb càmera Nikon 80 i equip de 

il·luminació Kaiser. Son fetes des de l’ordinador, numerades directament i guardades en 

memòria externa en format doble JPEG i NEF,  recollides en una carpeta per cada llibre. Son 

de doble pàgina i denominades pel mateix número que figura en l’original al full de la dreta, de 

forma que, per exemple, la foto 50 inclou l’anvers d’aquest full i el revers del anterior. 

 Altres fotografies recullen les pàgines inicials i finals i les pàgines de l’índex, si 

existeix. Com habitualment aquestes pàgines no duen numeració les fotografies les denomino: 

 (suposat Llibre 5 de Baptismes) 

 Bap L05 prefaci (01), (02),.. 

 Bap L05 Pag. finals (01), (02),.. 

 Bap L05 índex-A(01), A(02),.. B(01),.. C(01)1 

 La fotografia del exterior del volum es cdenominada: Bap L05 foto exterior. 

 Les fotografies dels fulls amb inscripcions les denomino: Bap L05-001, 002, ....., segons 

sigui el número que trobo anotat l’angle superior de la pàgina de la meva dreta, tal com queda 

dit mes amunt. 

 En alguns casos la numeració de fulls o pàgines no es correlativa per duplicació de un 

número (que resolc afegint una lletra o “bis” tan a la foto com al camp del “full”), o per salt de 

un o mes números (salt que segueixo) o per passar de numeració de folis a pagines o a 

l’inrevés.  

 En tot cas sempre les fotos tenen la numeració original que figura en la pàgina de la 

dreta del lector. 

 

 La digitalització dels llibres de baptismes L01 al  L22  més el L22bis, ha requerit 5.472 

fotografies de doble pàgina 

 

 

                                            
1  En l’índex, la llista d’una lletra pot continuar en el revers de la pàgina que es localitzarà en la foto de la lletra 

següent i o en el lloc que se indiqui en el propi text. 
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Buidat:  

El buidat recull la informació de les 28.760 inscripcions dels primers 18 llibres (des del 11de 

gener de 1595 fins el 22 de febrer de 1909) en una única base de dades. Cada inscripció està 

formada per 16 camps que contenen la  majoria de les dades de la inscripció original. El darrer 

camp, “Notes”, serveix per recollir l'eventual informació addicional que figura en l'original o 

notes aclaridores afegides per l'autor del buidat.  El buidat, que disposa d'un ràpid cercador, es 

consultable a internet en la web del Centre d'Estudis Canetencs. Si es vol visualitzar els 

originals digitalitzats, aquests seran consultables a  l'Arxiu Municipal de Canet,  es convenient 

anotar el llibre i foli que figuren al buidat de la inscripció per facilitar la localització de la 

fotografia del original.  

  

Particularitats del llibre 1 de baptismes 1591-1616 

Abast: 

Primera inscripció del 11 gener 1595, darrera del 13 desembre 1616 

Estructura, paginació i incidències: 

El llibre es fet en fulls plegatss verticalment per la meitat, numerat per folis 

Fulls inicials en fotos -01,-01,-03 i foto vista exterior, 

Fulls amb les inscripcions en fotos numerades Bap L01-001 fins Bap L01-100, la numeració es 

corresponen amb la numeració original del llibre situada a l’anvers dels folis a dalt a la dreta. 

Cada foto abasta dos planes, així, per exemple, en la foto 050 , trobem les planes 49r i 50.   

No te índex, darrers fulls molt deteriorats amb alguna falta parcial de paper ocasionada per 

l’acció de la tinta. 

En un full inicial, indicacions de la benedicció de la nova església parroquial. 

 

Particularitats del volum únic dels llibres 2, 3, 4 i 5 de baptismes, 1616-1686. 

Abast: 

Volum únic que recull els llibres 2,3,4,5 de baptismes 

Llibre 2: Primera inscripció 13 desembre de 1616, darrera 5 de gener de 1632 

Llibre 3: Primera inscripció 5 de gener de 1632, darrera 30 de desembre de 1644 

Llibre 4: Primera inscripció 5 de  gener de 1645, darrera 26 de desembre de 1660 

Llibre 5: Primera inscripció 1 de gener de 1661, darrera 30 de desembre de 1686 
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Estructura, paginació i incidències: 

Mida foli amb diferencies de grandària en cada llibre. El volum no te índexs. 

Relligat en pergamí. 

Llibre 2:  Te 3 fulls inicials als que segueixen 87 fulls amb inscripcions. Numerat per folis 

Els primers 21 folis son molt deteriorats i de difícil lectura, el que va motivar que, el rector del 

moment decidís reescriure'ls a partir del foli 22, de forma que el llibre comença de nou en la 

segona inscripció dit foli amb la inscripció de 13 desembre 16162.  

No obstant les 4 darreres inscripcions del foli 21r, corresponents a l’any 1621, no foren 

repetides pel rector, per tant  el llibre s’ha de considerar que comença en la tercera inscripció 

del foli 21r amb les indicades 4 inscripcions de 1921 i continuar amb les del 1616 (veure nota 

original del rector en la segona inscripció del foli 21r). 

Tot i que el llibre s’ha de llegir a partir del punt indicat, s’han fet fotografies de la totalitat dels 

folis.  

Al buidar el contingut hem evitat les duplicacions, però es mantenen les quatre primeres 

inscripcions valides en el seu lloc a pesar de la situació anacrònica. 

Seqüència de fotos: -001, -002, ........-086, -087. 

Llibre 3:  Te tres fulls inicials i segueixen 87 de inscripcions numerats per folis del 1 al 87. Els 

fulls 85r i 85 son una llista dels confirmats pel “bisbe de Girona dom Gregori Parier?, el 15 de 

gener de 1639” (folis relligats capgirats). 

Llibre 4: Un full inicial al que segueixen 100 amb inscripcions numerats per folis del 1 al 100. 

Primer full amb falta de paper. Les planes 75r i 76 (foto -076) en blanc. 

Seqüència de fotos: -001, -002, .......-099, -100. 

Llibre 5:  Te dos fulls inicials i un de final. Les inscripcions en 248 fulls, numerats per folis del 

1 al 248. Les planes 51r i 52 (foto -052) en blanc. Del foli 173 fins el 174r llista de confirmats 

pel “Bisbe Francisco Dou en la visita a Canet del 13 de març de 1682”. Igualment del full 173 

fins 174r llista de confirmats pel “Bisbe Severo Thomàs  Auger el 4 de novembre de 1682”, 

segueixen les planes 175, 175r,176 i 176r en blanc, al full 177 es reprenen es baptismes. 

Al foli 184 nova llista de confirmacions datada 18 de març 1661. Al full 186 es reprenen els 

baptismes fins al 243r en que figura la darrera inscripció. Full 244 en blanc i al 246 nova llista 

de confirmacions del Bisbe de Girona Miquel Ponsich a 12 novembre 1696 que acaba al revers.  

                                            
2 La primera inscripció es repetició de la última del llibre 01 
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Al foli 247 (no numerat al original) una llista de confirmacions sense títol ni data.  

Seqüència de fotos: -001, -002.......-247, -248.  

 Les llistes de confirmacions no han estat buidades a baptismes 

 

Particularitats del volum únic dels llibres 6-7 de baptismes, 1687-1732. 

Abast: 

 Volum únic que recull el llibres 6 i 7 de baptismes. 

Llibre 6: Primera inscripció 6 de gener de 1687, darrera 29 de desembre de 1716. 

Llibre 7: Primera inscripció 3 de gener de 1717, darrera 28 de desembre de 1732. 

Estructura, paginació i incidències: 

Mida foli.  

Relligat en pergamí. 

Llibre 6:  Índex al principi, sense alfabet dentat. Fulls de inscripcions numerats per fulls de 1 al 

121, desprès continua la numeració per pàgines (amb l’excepció del fulls 213 i 214) fins la 374, 

continuen 29 pàgines no numerades a les que atribuïm numeració correlativa fins la 403. 

Seqüència de fotos: -001, -002, -003.......-119, -120, -121, -123, -125, -127, ....209, -211, -213, -

214, -215, -217, -219, ......-399, -401, -403.  

A la pàgina 114: 

” Lo Illustrissim y Rm Sr Dn Miquel Joan de Taverner y Robi del Consell de sa Magestat, y son 

Conseller en la Real Audiensia de Catalunya vingue en la present vila de Canet de Mar a fi y 

afecte de confirmar, vingue lo dia vint y un de desembre del any 1700 y confirma los següents” 

Fins la pàgina 119 llista dels confirmats de Canet, St. Iscle, Arenys de Munt St. Pol i St. Cebrià. 

 A la pàgina 199r es reinicien les inscripcions de baptismes fins la darrera a la pàgina 371. 

Segueixen 5 pàgines en blanc i de la pàgina 375 al final una llarga llista de 514 confirmacions 

amb el següent encapçalament: “Al dia 4 de maig de mil set cents vint lo Im. R. Sr. Dn. Miquel 

Joan de Taverner i Rubí, Arquebisbe electo de Tharragona i Bisbe de Gerona, en la Iglesia de 

Calella del present bisbat de Gerona Confirma, de la present Parrochia de Canet de Mar los 

següents” 

 Llibre 7:  Pàgina inicial seguida del índex amb escalat alfabètic al principi del llibre, segueixen 

151 fulls de inscripcions numerats per folis. 

Seqüència de fotos:  -001, -002, -003,..... -149, -150, -151. 
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Les inscripcions de baptismes acaben al foli 145. Al foli 176 inici de llista de confirmacions 

fins al final del llibre, fetes pel: “Bisbe Balthasar de Bastero y Lledo a Canet los dies 18 i 19 de 

novembre de 1709”. 

 Les llistes de confirmacions no han estat buidades a baptismes 

 

Particularitats del volum únic dels llibres 8-9 de baptismes, 1733-1780. 

Abast: 

Volum únic que recull els llibres 8 i 9 de baptismes. 

Llibre 8: Primera inscripció primer de gener de 1733, darrera del 29 desembre 1765. 

Llibre 9: Primera inscripció 5 de gener de 1766, darrera del 9 d'agost de 1781. 

Estructura, paginació i incidències: 

Mida foli. 

Relligat amb tapes de pasta i llom en pergamí. 

Llibre 8:  Tres fulls inicials seguits dels fulls de inscripcions de 1 a 596  a continuació l’índex. 

Numerat inicialment per pàgines, de la 245 salta a 249, no sembla pèrdua de pàgina sino error 

al numerar. Un full ha estat inserit davant la pàgina 3253. Desprès de la pàgina 527 la 

numeració es per folis fins el 533, continuant per pàgines fins la 575, el revers de la qual figura, 

erradament com 577 i continuant la numeració per pàgines fins la darrera 596. 

La afectació d’aquestes incidències es reflexa en la seqüència de fotos. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005, ......-243, -245, -249, -251, -253,....321, -323, -324, -325, -

327, -329,....-523, -525, -526, -527, -528, -529, -530, -531, -532, -533, -535, -537,-539, ......-

571, -575, -578, -580, -582....596. 

A la pàgina 412 (foto -413), ordenacions sobre la redacció dels llibres, resultat de la visita del 4 

de juny 1758, del “Bisbe Antonio de Palmer y Rall”. A les pàgines 506 i 507 (foto -507)  nova 

ordre del mateix Bisbe en la visita del 21 de juny de 1762 ordenant que “ el Cura autorize 

todas las partidas de los llibros parroquiales con su nombre al pie de ellas...” 

Llibre 9: Dos fulls inicials seguits dels fulls de inscripcions numerats del 1 al 554, a 

continuació l’índex. 

 

                                            
3  Visible, dret i revers, a la fotografies 524 i 525. 
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Numerat inicialment per pàgines, de la pàgina 58 salta a la 110, no sembla pèrdua de pàgina si 

no error al numerar. El revers de la pàgina 210 està erradament numerat com 221. 

La afectació d’aquestes incidències es reflexa en la seqüència de fotos. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005,......053, -055, -057, -110, -112, -114, ....206, -208, -210, -

222, -224, -226, -228, .....-550, -552, -554. 

En pàg. 120 i 121 : “Visita 4 junio de 1788 hecha por S.I. el Obpo mi Señor...mandó S.I. que en 

adelante el Cura expresse en las partidas de este y demas libros los lugares de origen y 

domicilio de las personas en ellas contenidas con sus correspondientes apellidos”. 

En pàg. 374: Visita 12 novembre 1775 “Thomas Obispo de Gerona.” 

En Pàg. 529: Visita 30 d’octubre 1780 “Thomas Obispo de Gerona. 

 

Particularitats del llibre 10 de baptismes, 1781-1794. 

Abast: 

Primera inscripció 14 d’agost de 1781, darrera 26  novembre de 1794. 

Estructura, paginació i incidències: 

Mida foli, relligat en pergamí. 

Tres fulls de prefaci, seguides del fulls de inscripcions numerades del 1 al 286, a continuació 

l’índex. 

Numerat inicialment per pàgines fins la 63, continua per fulls, del full 105 passa al 107 i del 

118 al 120. El dos fulls seguits amb el numero 207, el segon el denomino 207 bis. 

Dos fulls seguits amb el numero 207, el segon el denomino 207 bis.  

Dos fulls seguits amb el numero 225, el segon el denomino 225 bis.  

Dos fulls seguits amb el numero 247, el segon el denomino 247 bis. 

Seqüència de fotos:  -001, -003, -005, .......-059, -061, -063, -064, -065, -066, ......-104, -105, -

107, -108, -109,.... -117, -118, -120, -121. -122, ...  -207, -207bis, -208, ......-225, -225bis, -226, 

......247, -247bis, -248, .....-285, -286. 

 

Particularitats del llibre 11 de baptismes, 1795-1808. 

Abast: 

Primera inscripció 2 de gener de 1795, darrera 22 de gener de 1808. 

Estructura, paginació i incidències: 
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Mida foli, relligat en pergamí. Fulls molt cremats per la tinta. 

Tres fulls de prefaci, seguides del fulls de inscripcions numerades del 1  al 167, a continuació 

l’índex molt deficient i desordenat. 

Numerat per fulls, del full 27 salta al 29 

Seqüència de fotos:  -001, -002, -003, .....-026, -027, -029, -030, .....-266, -267.. 

Al full 166 Nota de la visita, 3 juny 1803 del Bisbe de Gerona Juan 

 

Particularitats del llibre 12 de baptismes, 1808-1823. 

Abast: 

Primera inscripció 22 de gener de 1808, darrera 24 desembre 1823 (més una anacrònica del 8 

d’agost de 1821) . 

Estructura, paginació i incidències: 

Mida foli, relligat en pergamí.. 

Dos fulls de prefaci seguits de l’índex i dels fulls de inscripcions numerats del 1  al 498, a 

continuació quatre fulls finals de dos documents de correcció de inscripcions. 

Numerat per fulls del 1 al 141, desprès continua per pàgines 

Dos fulls de demanda de correcció de dades inserits entre el 76 i el 77 4 

Desprès del full 141 la numeració continua per pàgines fins que de la 190 salta a la 200,  

i de la 204 salta a la 305. 

La afectació d’aquestes incidències es reflexa en la seqüència de fotos. 

Seqüència de fotos: -001, -002, ...........-075, -076, -076a, -076b, -077, -078, ........-140, -141, -

143, -145, -147, .......-187, -189, -200, -202, -204, -306, -308, -310......496, -498. 

 

Particularitats del llibre 13 de baptismes, 1824-1842. 

Abast: 

Primera inscripció 4 de gener de 1824, darrera 29 setembre de 1842 

Estructura, paginació i incidències: 

Mida foli, relligat en pergamí, llom avariat. 

Dos fulls de prefaci seguits de l’índex i dels fulls de inscripcions numerats del 1  al 511. 

                                            
4  Visibles en les fotos -076a, -076b.  
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Numerat per pàgines del 1 al 511. Un full inserit entre les pagines 480 i 4815 i un segon entre 

les 486 i 487.6 

La afectació d’aquestes incidències es reflexa en la seqüència de fotos. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005,  .......479, -481, -481a, -483, -485, -487, -487a, -489, -491, 

........-509, -511. 

En pàgina 133: “el Illmo. Sr. Dn. Dionisio Castaño y Bermudez Obispo del presente Obispado 

en el dia 16 de Abril de 1828, ordena y dispone que las partidas de Bautismo, de Matrimonio y 

de Defunción en lo sucesivo se estiendan en Castellano”. 

 

Particularitats del llibre 14 de baptismes, 1842-1851. 

Abast: 

Primera inscripció 1 d’octubre de 1842, darrera 29 d’octubre de 1851. (seguida de una 

anacrònica del 31 de gener de 1851) . 

Estructura, paginació i incidències: 

Mida foli, relligat en pergamí. 

Dos fulls de prefaci seguits de l’índex i dels fulls de inscripcions numerats del 1  al 183. 

Numerat per pàgines del 1 al 73,continuant la numeració per fulls. Al full 107 li segueix un 

altre amb el mateix numero que denominem 107bis. La afectació d’aquestes incidències es 

reflexa en la seqüència de fotos. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005,  .......-069, -071, -073, -074, -075, -076,..... -106, -107, -

107bis, -108, -109, .....-182, -183. 

 

Particularitats del llibre 15 de baptismes, 1851-1861. 

Abast: 

Primera inscripció 1 de novembre de 1851, darrera 23 de juny de 1851.  

Estructura, paginació i incidències: 

Mida foli, relligat en pergamí. 

El llibre se inicia amb l’índex seguit de tres fulls deprefaci i dels fulls de inscripcions numerats 

del 1  al 267. 

                                            
5  Visible en les fotos 481 i 481a 
6  Visible en les fotos 487 i 487a 
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Numerat per fulls del 1 al 267. Al full 172 li segueix altre amb el mateix numero que 

denominem com 172bis, el mateix amb el 262 i 262bis. 

Seqüència de fotos: -001, -002, -003,  .......-170, -171, -172, -172bis, -173, -174,.... -261, -262, -

262bis, -263, -264, -265, -266, -267. 

 

Particularitats del llibre 16 de baptismes, 1861-1876. 

Abast: 

Primera inscripció 7 de juliol de 1861, darrera 10 de març de 1876. 

Estructura, paginació i incidències: 

Índex al inici del llibre segut dels 301 fulls de inscripcions, numerats per fulls del 1 al 301. 

Seqüència de fotos : -001, -002, .....-300, -301. 

 

Particularitats del llibre 17 de baptismes, 1876- 1890. 

Abast: 

Primera inscripció 11 d’abril de 1876, darrera 24 d’gost de 1890. 

Estructura, paginació i incidències: 

Dos fulls inicials (prefaci) i índex al final, entremig 327 fulls de inscripcions numerats per fulls 

del 1 al 327. 

Seqüència de fotos: -001, -002,......-326, -327. 

 

Particularitats del llibre 18 de baptismes, 1890-1909. 

Abast: 

Primera inscripció 25 d’agost de 1890, darrera 22 de febrer de 1909. 

Estructura, paginació i incidències: 

Dos fulls inicials (prefaci) i índex al final, entremig 287 fulls de inscripcions numerats per fulls 

del 1 al 287. 

Seqüència de fotos. -001, -002, ......-286, -287. 

Tapes despreses, índex en mal estat. 

Relligat en pergamí. 
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Particularitats del llibre 19 de baptismes, 1909-1922. 

Abast: 

Primera inscripció, 6 de març de 1909, darrera 12 de març de 1922. 

Estructura, paginació i incidències: 

Un full inicial (prefaci) i índex al final, entremig 246 fulls de inscripcions numerats per fulls 

del 1 al 246. 

Seqüència de fotos. -001, -002, ......-246, -247. 

 

Particularitats del llibre 20 de baptismes, 1922-1933. 

Abast: 

Primera inscripció 12 d març de 1922, darrera 25 de desembre de 1933. 

Estructura, paginació i incidències: 

Un full inicial (prefaci) i índex al final, entremig 255 fulls de inscripcions fetes sobre plantilles 

pre-impreses  (dos per pàgina), numeració per fulls. 

Seqüència de fotos: -001, -002, .....-253, -254. 

Relligat en pergamí. 

 

Particularitats del llibre 21 de baptismes, 1934-1946. 

Abast:  

Primera inscripció 1 de gener de 1934,darrera 18 d’agost de 1946. 

Estructura, paginació i incidències: 

Te un full inicial i l’índex al final, entremig els fulls de inscripcions numerats per fulls del 1 al 

194. 

Seqüència de fotos: -001, -002, .......-193, -194. 

 

Particularitats del llibre 22 de baptismes, 1946-1956. 

Abast: 

Primera inscripció 25 d’agost de 1946, darrera 25 d’abril de 1956. 

Estructura, paginació i incidències: 

Índex al inici seguit dels fulls de inscripcions en  llibre prenumerat per fulls.  

Al full 178 segueix un full numerat manualment com 178bis. 
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Error en la prenumeració dels fulls, el full 196 esta situat immediatament abans del 195,  ( 

..194, 196,195, 197,---). 

Seqüència de fotos: -001, -002, ......-177, -178, -178bis, -179, -180, ....259, -260. 

 

Particularitats del llibre 22bis (baptismes fora parròquia), 1947-1958. 

Abast: 

Recull els baptismes fets fora la Parròquia de Canet, de nounats fills de pares veïns de Canet 

(veure full inicial on es motiva la necessitat del llibre). 

Primera inscripció 23 de maig de 1947, darrera 28 d’abril de 1958. 

Estructura, paginació i incidències: 

Llibre prenumerat per pàgines, les 49 primeres corresponen a l’índex i de la 50 a la 89 a les 

inscripcions, la resta fins la darrera (304) en blanc. 

 

 

 


