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S
eguint amb el seu projecte de microfilmació de fons documentals amb contingut genealògic la
Sociedad Genealógica de Utah ha dut a terme la microfilmació dels fons històrics 
de l’Arxiu Municipal de Dénia: censos i padrons de veïns, registre civil i expedients de quin-

tes, del segle XVIII fins a l’any 1920.

La Sociedad Genealógica de Utah es va establir en 1894 com una organització sense fins lucratius
finançada per l’Església de Jesucrist dels Sants dels últims Dies. Amb seu en Salt Lake City, Utah,
EUA., la Sociedad Genealógica va començar a microfilmar i emmagatzemar registres en 1938 i des
d’aquell any ha realitzat la seua tasca per tot el món. Al marge de les seues motivacions i interessos
religiosos el treball de microfilmació de la Sociedad Genealógica la converteix hui en dia en el 
principal centre d’informació en temes genealògics a nivell mundial, ja que les dades són cataloga-
des segons data, lloc d’origen i tipus de documentació, informació que s’està bolcant al sistema 
automatitzat “Family Search”.

El procés va començar amb  la visita a l’Arxiu del representant de la Societat i la firma d’una 
conveni amb l’Ajuntament de Dénia, segons el qual la Societat s’encarrega de microfilmar els 
documents en el local que li facilite l’Arxiu i de manera gratuïta ens entrega una còpia en microfilm
de tot el material. 

El treball s’ha realitzat per un tècnic expert en aquesta tasca, amb un rigorosos sistema de control de
qualitat. Una vegada impressionats els  microfilms es varen enviar a un laboratori a Alemanya per a
la seua revisió, en cas de mala qualitat o errors, es repetiren. Una vegada finalitzat el procés, els
microfilm s’enviaren a EUA, a la seu de la Societat, on tornaren a revisar-se i des d’on ens han enviat
la còpia per a l’Arxiu Municipal de Dénia. 

La valoració d’aquesta cooperació considere que ha sigut  positiva per a tots, per a la Societat en
quant que augmenta els seus fons i  per a nosaltres com a Arxiu perquè hem aconseguit, sense 
gastos i sense traure la documentació del nostre arxiu, la microfilmació d’unes sèries documentals de
gran valor que ara poden preservar-se amb majors garanties per al futur.
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