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CRÒNICA ACTIVITATS

LES MEVES PUBLICACIONS

QUANT A MI

Quim Graupera

Des de l'inici de la seva activitat professional a Barcelona i al llarg de
tota la seva vida, Raimon Noguera va esmerçar molts esforços, temps
i diners a mostrar i demostrar l'enorme valor històric dels fons
notarials antics. Com a notari, però també com a historiador, arxiver i
humanista, Noguera tenia ple convenciment de que aquests documents
constitueixen les principals fonts per a conèixer la formació i l'evolució del dret

Sóc llicenciat en Història i Geografia i llicenciat en Grau en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Actualment formo part
del Grup d’Història del Casal i d’Amics de l’Art Romànic de l’Institut d’Estudis Catalans. He publicat diversos llibres i articles sobre
l'art i el patrimoni medieval del Maresme.
Visualitza el meu perfil complet

català al llarg dels segles. La culminació de la seva tasca en favor de la preservació,
l'estudi i la divulgació d'aquest patrimoni, va ser, sens dubte, la constitució de la

Bloc premiat al "II Premi Blocs Maresme "

Fundació Noguera. Des que la va
crear, l'any 1976, l'activitat de l'entitat
mai no s'ha aturat. La Fundació treballa
sempre en estret contacte amb la junta
del Col·legi de Notaris de Catalunya,
que acull la seva seu. La trajectòria i projecció de la Fundació Noguera han rebut el
Gadgets powered by Google

reconeixement institucional, essent-li atorgada la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya l'any 2000.
La Fundació realitza un seguit d'activitats d'impuls i de
difusió de la recerca sobre el patrimoni documental antic, en
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especial l'esdevingut de l'activitat notarial, en els àmbits del
Estadisticas Gratis

dret públic i del dret privat. Entre els objectius cal destacar la
publicació de les fonts per a la història del dret i de les
institucions catalanes.
Pel que fa al Maresme, a la seva web podem consultar la versió en pdf de diversos

ARXIU DEL BLOC
●

▼ 2010 (19)
❍

• juny (1)

❍

• maig (5)

❍

• abril (3)

❍

▼ març (4)

index dels llibres publicats i altres que indirectament hi podrem trobar informació
sobre la història medieval de la comarca. D'aquests cal destacar:

■

Francesc Cabanyes i Prat i el “Bloc Mataroní” (192...

Xavier PÉREZ I GÓMEZ: Diplomatari de la cartoixa de Montalegre

■

El clima i les aigües en el Maresme Medieval

(segles X-XII) (Diplomataris, núm14)

■

El Maresme Medieval en un llibre

■

La fundació Noguera, una font de recursos

●

●

Josep Ma PONS I GURI: El Cartoral de Santa Maria de Roca Rossa.
(Textos i dociments,7)

• febrer (3)

❍

• gener (3)

●

• 2009 (49)

●

• 2008 (54)

●

Josep M. PONS I GURI - Jesús RODRÍGUEZ BLANCO: Inventari dels

❍

pergamins de l’Arxiu Històric Municipal de Calella. (Textos i documents,
23)

Temes del Bloc

●
●

Activitats (52)

Històric Notarial d’Arenys de Mar. (Inventari d'Arxius Notarials de

●

Arq. Civil: Hospitals (2)

Catalunya,14)

●

Arq. Civil: Masies (11)

●

Arq. Civil: Palaus Urbans (3)

●

Arq. Civil: Urbanisme (6)

●

Arq. Civil; Molins (3)

●

Arq. Militar (17)

●

Arq. Religiosa (29)

●

Art Gòtic (40)

●

Art Preromànic (13)

Hug PALOU I MIQUEL, Josep M. PONS I GURI: Catàleg de l’Arxiu

●

També cal destacar que es pot consultar integrament en pdf el Diplomatari
de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona. Segle XI. de 5 volums,
realitzat per Carme BATLLE I GALLART, Josep BAUCELLS I REIG,
Àngel FÀBREGA I GRAU, Josep HERNANDO I DELGADO, Manuel
RIU I RIU.

Crec que iniciatives d'aquesta mena faciliten la cerca i la investigació.
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●

Art Romànic (19)

●

Arts de l'objecte (4)

●

Escultura: Capitells (3)

●

Escultura: Creu de terme (4)

1 comentaris:

●

Escultura: Imatges (2)

tenthmedieval ha dit...

●

Escultura: Portades (3)

Les obres de la series Diplomataris han estat indispensables per a la

●

Escultura: Relleus (1)

●

Historiografia (16)

●

Llegendes (1)

●

Maresme: Medi Físic (1)

●

Museus (6)

●

Necròpolis (3)

●

Orfebreria (6)

●

Patrimoni (14)

●

Personatges (9)

●

Pintura (3)

●

Pobles: Alella (3)

●

Pobles: Arenys de Mar (2)

●

Pobles: Arenys de Munt (2)

●

Pobles: Argentona (16)

●

Pobles: Cabrera (6)

●

Pobles: Cabrils (6)

●

Pobles: Caldes d'Estrac (6)

●

Pobles: Calella (2)

●

Pobles: Canet de Mar (1)

●

Pobles: Canyamars (3)

●

Pobles: Dosrius (4)

Enviat per Quim Graupera a 15:25
Etiquetes de comentaris: Historiografia, Publicacions

meva reçerca, i es molt interessant d'aprendre alguna cosa dels seus
orígens. Però, molt més gran cosa la versió PDF del diplomatari de
Santa Eulàlia! Aquesta va ser ben útila, molts gràcies de l'informació!

7 de març de 2010 22:52
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●

Pobles: Malgrat de Mar (2)

●

Pobles: Masnou (2)

●

Pobles: Mataró (26)

●

Pobles: Montgat (2)

●

Pobles: Orrius (3)

●

Pobles: Palafolls (3)

●

Pobles: Pineda (3)

●

Pobles: Premià de Dalt (6)

●

Pobles: Premià de Mar (1)

●

Pobles: Sant Vicenç de Montalt (2)

●

Pobles: Santa Susanna (4)

●

Pobles: St Andreu de Llavaneres (2)

●

Pobles: Teià (5)

●

Pobles: Tiana (3)

●

Pobles: Tordera (11)

●

Pobles: Vilassar de Dalt (9)

●

Publicacions (16)

Compartir a Facebook

L'hora medieval del Maresme
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ENLLAÇOS

Les meves webs destacades

●

Grup d'Història del Casal - Portal d'Entitats

●

Grup d'Història del Casal

●

Amics de l'Art Romànic - Filial IEC

Webs d'amics i coneguts

●

Cristina Martí - El Racó Natural

●

Esteve i Esther- Bàsicament Romànic

●

Jaume Vellvehí: La Raconera

●

Manuel Pera- Myspace Musica

●

Teresa Huguet Termes - Bloc sobre els antics hospitals de la Corona d'Aragó.

Webs del Maresme

http://quimgraupera.blogspot.com/2010/03/la-fundacio-noguera-una-font-de.html (5 de 7)09/06/2010 18:20:22

●

Arqueologia de la regió Laietana

●

Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt

●

Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Josep de Mataró

●

Cartoixa de Montealegre (Tiana)

●

Centre d'Estudis Argentonins "Jaume Clavell"

●

El Maresme en Mapes

●

Fons fotogràfic Salvany
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●

Fundació Burriac (Cabrera de Mar)

●

Història de Tiana i Montgat

●

L'hàbitat medieval a Can Modolell (Cabrera de Mar)

●

La riera d'Argentona a l'època romana

●

Les muralles d'Ilturo. Blog sobre la història i arqueologia de Cabrera

●

Pobles de Catalunya: El Maresme

●

Priorat de Sant Pere de Clarà (Argentona)

●

Secció d'Arqueologia del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

Webs d'interès
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●

A Corner of Tenth-Century Europe.Early medievalist’s thoughts and ponderings

●

Amics de Besalú

●

Amigos del Romànico

●

Arqueologia Medieval

●

Arqueotur

●

Art Medieval a Catalunya

●

Associació Cultural de Cuixà

●

Biblioteca d'Arqueologia

●

Cartografia i història medieval a Catalunya

●

Centre d'Art Romànic Català (ARCAT)

●

Cercador d'obres d'art

●

Claustro.com

●

Descobreix Catalunya

●

El romànic català

●

En clave románico

●

Enciclopèdia d'art
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●

Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals "Espai, Poder i Cultura",

●

Index d'Arquitectes de Barcelona

●

Medievalismo

●

Monestirs de Catalunya

●

Peces de Museu

●

Primeros Cristianos

●

Romànic Català - Montse Estela

●

Tertúlies d'Història Grup 99

●

Web Gallery of Art

