
 

El projecte de recerca històrica Tots els noms 
estrena pàgina web i fa balanç de la feina feta 

 

 
 

Aquest projecte d'estudi de l'època de la Segona República, la Guerra Civil i el 
Franquisme, té per objectiu cercar, catalogar i divulgar la gran quantitat d'informació 

existent, agrupant la informació en una extensa base de dades consultable 
 

 
 

El projecte de recerca i divulgació històrica Tots els noms arriba al seu primer any de 
vida amb una nova web sota el braç i amb projectes com la publicació d’un llibre i la 

creació d’una base de dades audiovisual i escrita.  
Creació d’una gran base de dades oral i escrita 

Ramon Arnabat, Director del Projecte Tots els noms, acompanyat per Daniel Sancho i 
Jesús Castillo, va fer un balanç del recorregut que s’ha fet en aquest projecte en el 

transcurs del seu primer any d'existència. Recordem que Tots els noms és un projecte 
de recuperació de la memòria històrica del període que va de 1931 a 1978 al Penedès i 
que ha estat impulsat per l'Institut d'estudis Penedesencs. Tots els noms consta de 
tres parts complementàries: la de recerca, la recuperació i sistematització de la 

informació i la difusió d'aquesta.  
Dins les tasques realitzades en el primer punt, dedicat a la recerca, cal destacar 
l'àmplia xarxa de col�laboradors establerts en els municipis, que han d'ajudar al 
desenvolupament del projecte de localització, registre i senyalització dels llocs 
emblemàtics de la II República, la Guerra Civil i el Franquisme. Quan es parla de 

localització es parla tant de documents com de llocs o persones que puguin donar llum 
a aquests períodes. Una vegada es recopili aquesta informació l'objectiu és crear rutes 
on a través de visites i activitats es puguin conèixer els espais i les informacions de 

primera mà.  
En aquest projecte també es vol fer una tasca de recopilació d'informació oral molt 
important. Per aquest motiu s'enregistraran entrevistes amb testimonis de la Segona 
República i la guerra Civil. Les entrevistes estaran minutades i es podran consultar 

segons la temàtica desitjada. 
www.totselsnoms.org 

Per tal de donar a conèixer aquest projecte i que les persones interessades enviïn 
informació i puguin participar-hi, s'ha presentat la pàgina web www.totselsnoms.org. 
Aquesta pàgina vol ser la finestra del projecte, on el visitant pugui consultar les bases 
de dades i també sol�licitar o cedir informació. Però la pàgina va més enllà del projecte 
i es vol convertir també en un punt de trobada per a totes les persones interessades 
en cercar o donar informació sobre algun familiar o persona que va desaparèixer 



durant aquesta època. També es poden trobar biografies, testimonis i una secció 
dedicada a les preguntes que el visitant cregui convenient realitzar.  

Un projecte que finalitzarà l’any 2009 
El projecte Tots els noms, engegat des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, es vol 

desenvolupar en un marc de quatre anys. D'aquesta manera, en principi, a l'any 2009 
tota la informació hauria d'estar recopilada i catalogada. El projecte compta amb un 

ampli suport institucional com és el cas dels Consells Comarcals de les tres comarques, 
el programa de memorial democràtic de la Conselleria d'Interior, la Direcció General de 
Recerca de la Generalitat o la diputació entre d'altres. Cal dir que a Andalusia i Astúries 
existeixen dos projectes de recerca similars, amb el nom de todoslosnombres, tot i que 

en aquests dos casos la informació que es publica és exclusivament de noms de 
persones que han estat desaparegudes o retrobades. L'objectiu del projecte realitzat 
des de la nostra comarca vol ser un estudi més ampli sobre aquest període històric. 
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