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De Caps de Ferro 

a 

Soldats de Pau…



Història, segle XVIII

• En la documentació de la Confraria del Santíssim 

Sagrament o MINERVA, conservada en el Museu-Arxiu de 

Santa Maria, trobem la primera prova documental de 

l’existència dels ARMATS l’any 1705, cosa que no 

significa el que no existissin anteriorment.

• En el llibre de comptes de l’esmentada Confraria (1) en 

l’indicat any 1705 hi ha diverses anotacions del vestuari 

fet pels ARMATS com, “ Dotze alabardas de ferro” y 

“ xavetas per fer polir las sobreditas alabardas, “ per 

platejar las alabardas, petos y morrions dels armats “ “ a la 

Sra. Maria Pi, viuda per fer quatre balones y enmidonarne

nou per los armats “ per platejar los petos y espatlleras “.
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Aquest dibuixos es poden descarregar per imprimir o retallar.

Al final del nom del fitxer, indica si s’ha d’imprimir en DIN A4 

(full normal) o DIN A3 (són 2 fulls DIN A4 en horitzontal un 

sobre l’altre).

Si és un fitxer DIN A3 i no disposeu d’una impressora d’aquest 

tipus, podeu dividir el fitxer en 2 fulls DIN A4.

A les opcions d’impressió seleccioneu imprimir en més d’un full.

Si no ús en sortiu, feu la següent cerca a google “imprimir a3 en 

dos a4”.



format DIN A4

(Clica a sobre del dibuix per descarregar o imprimir)

https://drive.google.com/open?id=15jHF79ndOsDvTHB6AVr49YWoxQKKqoR5
https://drive.google.com/open?id=15jHF79ndOsDvTHB6AVr49YWoxQKKqoR5
https://drive.google.com/open?id=1umyfZ9iv5q5g9umWkc8vsC2iGG7J_UEX
https://drive.google.com/open?id=1umyfZ9iv5q5g9umWkc8vsC2iGG7J_UEX
https://drive.google.com/open?id=1HKjRxgJ68HE9tx0tVS3l7TyXzKRLnn3E
https://drive.google.com/open?id=1HKjRxgJ68HE9tx0tVS3l7TyXzKRLnn3E
https://drive.google.com/open?id=1fsNiadEdHBn86piwkZrROGpQD3mWIhxB
https://drive.google.com/open?id=1fsNiadEdHBn86piwkZrROGpQD3mWIhxB


format DIN A3

(Clica a sobre del dibuix per descarregar o imprimir)

Casc en 2 parts

Armadura

Escut

Lictor SPQR

https://drive.google.com/open?id=1slNXjPFddtTgnsmr6NVxXoZUUGLLiDWw
https://drive.google.com/open?id=1slNXjPFddtTgnsmr6NVxXoZUUGLLiDWw
https://drive.google.com/open?id=1rl6SeYv7_F1uUOqzBgxnAa0TPc9-qXEc
https://drive.google.com/open?id=1rl6SeYv7_F1uUOqzBgxnAa0TPc9-qXEc
https://drive.google.com/open?id=1BrMEwfAKTH_FnoYdmHsalut9cAHDBwzc
https://drive.google.com/open?id=1BrMEwfAKTH_FnoYdmHsalut9cAHDBwzc
https://drive.google.com/open?id=1YvTgCx5cWbFR-d6ZcqRxhkEJZ2wk4x6L
https://drive.google.com/open?id=1YvTgCx5cWbFR-d6ZcqRxhkEJZ2wk4x6L
https://drive.google.com/open?id=1N_WLRaopPmSJQoqIz1o-O-KUTCrZeCma
https://drive.google.com/open?id=1N_WLRaopPmSJQoqIz1o-O-KUTCrZeCma

