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Aquest és el llibre de memòries, 
en “BLANC”, 

que vol lliurar als seus fills i néts 
sobre la seva història 

familiar i vida professional...?
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NO HI HA PROJECTE VÀLID DE FUTUR 
SENSE UN RECORD ACTIU DEL PASSAT

Descripció de la ruta 
migratòria familiar i 

recerca de 
poblacions

Acurada investigació en diferents 
arxius dels seus cognoms familiars



Vostè desitjaria escriure un llibre amb 
el relat de la seva vida i la dels 

seus avantpassats, 
i no sap com fer-ho?

O un llibre només amb les 
seves Memòries?

Doncs contacti amb 
Luis Ignacio Manegat 

que l’ajudarà en tot el procés 
per transformar 

el seu somni en una realitat.
 

La nostra Història Familiar 
és la millor herència que podem 

deixar a fills i néts: 
Passat, Present i Futur.

Un llibre únic en el món.

“El Llibre Privat de la Història Familiar i Empresarial” 
és una joia d’orfebreria periodística. Constitueix 

un valor en alça pel seu refinat treball de redacció, 
maquetació, disseny i impressió, 

realitzat amb rigor i
 professionalitat pel periodista 

Manegat, 
fill i nét d’eminents escriptors i 

periodistes de Barcelona.

“El Llibre Privat de la Història 
Familiar i Empresarial” 



CONFECCIÓ DE l’ARBRE GENEALÒGIC FAMILIAR 
AMB TOTES LES GENERACIONS POSSIBLES

ESTRUCTURA DELS TEXTOS PER CAPÍTOLS

REPRODUCCIÓ DE TOT TIPUS DE  
FOTOGRAFIES I DOCUMENTS

PASSAT, PRESENT I FUTURPASSAT, PRESENT I FUTUR



Llibres 
escrits en 
català, 
castellà, 
i amb un 
resumen 
d’anglès.

Modernes 
tecnologies 
en edició i 
impressió 
dels llibres.

luismanegat@hotmail.com

PASSAT, PRESENT I FUTUR



Aquest SI és el seu llibre !



Luis Ignacio Manegat : 35 anys 
de professió periodística i editorial

luismanegat@hotmail.com

Aquest SI és el seu llibre !
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Informació sense cap compromís.
Projectes editorials, redacció, disseny, 

maquetació i impressió:
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EDICIÓ DIGITAL. FORMAT 
DELS LLIBRES: DIFERENTS MIDES.

PAPER DE 140 GRAMS.
ENQUADERNACIÓ EN TAPES DURES I 
PLASTIFICADES, AMB INCLUSIÓ DE 

FOTOGRAFIES A COLOR.


