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Totes les conferTotes les conferTotes les conferTotes les conferèèèències tindranncies tindranncies tindranncies tindran     lloc a l lloc a l lloc a l lloc a les saleses saleses saleses sales    
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7h de la de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7h de la de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7h de la de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7h de la 
tarda a 3/4de 9h del vespre (de tarda a 3/4de 9h del vespre (de tarda a 3/4de 9h del vespre (de tarda a 3/4de 9h del vespre (de 19 a 20,45h) i 19 a 20,45h) i 19 a 20,45h) i 19 a 20,45h) i 
són  gratuïtes per tothom.són  gratuïtes per tothom.són  gratuïtes per tothom.són  gratuïtes per tothom.    

Visita cultural al Museu de Badalona                         Visita cultural al Museu de Badalona                         Visita cultural al Museu de Badalona                         Visita cultural al Museu de Badalona                                                                                                                                             
dissabte, 2dissabte, 2dissabte, 2dissabte, 25555 d d d d’octubre’octubre’octubre’octubre de 201 de 201 de 201 de 2014444                                                                                                                                                                                                                    

Visita a l’Arxiu de la Diputació de BarcelonaVisita a l’Arxiu de la Diputació de BarcelonaVisita a l’Arxiu de la Diputació de BarcelonaVisita a l’Arxiu de la Diputació de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
dissabte, 2dissabte, 2dissabte, 2dissabte, 22222 d d d de novembree novembree novembree novembre de 201 de 201 de 201 de 2014444                                                                                                                                                                                    

Visita cultural  a Girona                       Visita cultural  a Girona                       Visita cultural  a Girona                       Visita cultural  a Girona                                                                                                                                                                                   
ddddissabte, 2issabte, 2issabte, 2issabte, 24444 de  de  de  de genergenergenergener de 201 de 201 de 201 de 2015555                                                                                                                                                                                                                                                                

Visita Visita Visita Visita a l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunyaa l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunyaa l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunyaa l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
dissabtedissabtedissabtedissabte, , , , 21 de febrer21 de febrer21 de febrer21 de febrer de 201 de 201 de 201 de 2015555        

Ruta Heràldica pel Barri Gòtic de BarcelonaRuta Heràldica pel Barri Gòtic de BarcelonaRuta Heràldica pel Barri Gòtic de BarcelonaRuta Heràldica pel Barri Gòtic de Barcelona                                                    
guiada per Leticia Darna  guiada per Leticia Darna  guiada per Leticia Darna  guiada per Leticia Darna                                                                                                                                                                                  
ddddissabte, 7 de març deissabte, 7 de març deissabte, 7 de març deissabte, 7 de març de 2015 2015 2015 2015                                                                                                                                                                                                                        

    Visita cultural a Visita cultural a Visita cultural a Visita cultural a TarragonaTarragonaTarragonaTarragona                                                                                                                                                                    
dissabte, dissabte, dissabte, dissabte, 21 de març de 201521 de març de 201521 de març de 201521 de març de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                        

Visita Visita Visita Visita  a l’ a l’ a l’ a l’Arxiu Fidel Fita d’Arenys de MarArxiu Fidel Fita d’Arenys de MarArxiu Fidel Fita d’Arenys de MarArxiu Fidel Fita d’Arenys de Mar                                                                                    
dissabte, 1dissabte, 1dissabte, 1dissabte, 11 d’abril de 20151 d’abril de 20151 d’abril de 20151 d’abril de 2015                    

Congrès dels CarlinsCongrès dels CarlinsCongrès dels CarlinsCongrès dels Carlins---- Avià Avià Avià Avià----Berga        Berga        Berga        Berga                                                                                            
dissabte, dissabte, dissabte, dissabte, 9 de maig de 20159 de maig de 20159 de maig de 20159 de maig de 2015                                                                                                                                                                                                                                                            

Visita Visita Visita Visita  a un Call Jueu (lloc per determinar)                                 a un Call Jueu (lloc per determinar)                                 a un Call Jueu (lloc per determinar)                                 a un Call Jueu (lloc per determinar)                                
dissabte, 1dissabte, 1dissabte, 1dissabte, 16 de maig de 20156 de maig de 20156 de maig de 20156 de maig de 2015                                                                                                                                                                                                                                                            

    

SORTIDES  CULTURALSSORTIDES  CULTURALSSORTIDES  CULTURALSSORTIDES  CULTURALS    

De leDe leDe leDe les sortides culturals rebereu informació més s sortides culturals rebereu informació més s sortides culturals rebereu informació més s sortides culturals rebereu informació més 
detallada i preu quan s’apropin les dates de   les   detallada i preu quan s’apropin les dates de   les   detallada i preu quan s’apropin les dates de   les   detallada i preu quan s’apropin les dates de   les   
mateixes   i   haureu   de  apuntarmateixes   i   haureu   de  apuntarmateixes   i   haureu   de  apuntarmateixes   i   haureu   de  apuntar----vos a lavos a lavos a lavos a la::::    

SecretariaSecretariaSecretariaSecretaria de la SCGHSVN de la SCGHSVN de la SCGHSVN de la SCGHSVN    

93.554.52.5093.554.52.5093.554.52.5093.554.52.50    

scgenealogia.cultura@gencat.catscgenealogia.cultura@gencat.catscgenealogia.cultura@gencat.catscgenealogia.cultura@gencat.cat    

dilluns, dilluns, dilluns, dilluns, 13131313 d’octubre de  201 d’octubre de  201 d’octubre de  201 d’octubre de  2014444                                                                                                                                                                                                                                        
Conferència sobre Història: títol per determinar.Conferència sobre Història: títol per determinar.Conferència sobre Història: títol per determinar.Conferència sobre Història: títol per determinar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
A càrrec de A càrrec de A càrrec de A càrrec de JoséJoséJoséJosé----Enrique RuizEnrique RuizEnrique RuizEnrique Ruiz----DomènecDomènecDomènecDomènec                    
    
TamTamTamTambé tindrà bé tindrà bé tindrà bé tindrà lloc la presentación d’activitats pel “Curs lloc la presentación d’activitats pel “Curs lloc la presentación d’activitats pel “Curs lloc la presentación d’activitats pel “Curs 
2012012012014444----2012012012015555”                      ”                      ”                      ”                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
dijous, dijous, dijous, dijous, 3333 de novembre de  201 de novembre de  201 de novembre de  201 de novembre de  2014444                                                                                                                                                                                                                                
Conferència sobre Conferència sobre Conferència sobre Conferència sobre SigilSigilSigilSigil·lografia: títol per determinarlografia: títol per determinarlografia: títol per determinarlografia: títol per determinar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A càrrec de JA càrrec de JA càrrec de JA càrrec de Joséoséoséosé----María de Francisco OlmosMaría de Francisco OlmosMaría de Francisco OlmosMaría de Francisco Olmos                                                                                                                                                        

dilluns, 1 de desembre de  201dilluns, 1 de desembre de  201dilluns, 1 de desembre de  201dilluns, 1 de desembre de  2014444                                                                                                                                                                                                
Presentació del núm. 27 de la revista Paratge                                                                                                   Presentació del núm. 27 de la revista Paratge                                                                                                   Presentació del núm. 27 de la revista Paratge                                                                                                   Presentació del núm. 27 de la revista Paratge                                                                                                   
A càrrec de                                                                                                  A càrrec de                                                                                                  A càrrec de                                                                                                  A càrrec de                                                                                                  

didididillunsllunsllunslluns, 1, 1, 1, 15555 de  de  de  de desembredesembredesembredesembre de  2014                  de  2014                  de  2014                  de  2014                                                                                                                                                                                                 
“Taula Rodona“Taula Rodona“Taula Rodona“Taula Rodona---- Miquelets”                             Miquelets”                             Miquelets”                             Miquelets”                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
A càrrec de A càrrec de A càrrec de A càrrec de     

dilluns, dilluns, dilluns, dilluns, 12121212 de  de  de  de genergenergenergener de  201 de  201 de  201 de  2015555                                                                                                                                                                                                                
“Una análisis genètica del sistema de cognoms catalans”                                         “Una análisis genètica del sistema de cognoms catalans”                                         “Una análisis genètica del sistema de cognoms catalans”                                         “Una análisis genètica del sistema de cognoms catalans”                                         
A càrrec de A càrrec de A càrrec de A càrrec de Francesc Calafell iFrancesc Calafell iFrancesc Calafell iFrancesc Calafell i                                                                                                                                                                                                                                                                            

dijous, 2dijous, 2dijous, 2dijous, 29999 d d d de gener e gener e gener e gener  de  201 de  201 de  201 de  2015555                                                                                                                                                                                                                                                                                        
““““ModelModelModelModel borbònic de domini (1713 borbònic de domini (1713 borbònic de domini (1713 borbònic de domini (1713----1784)”                                                                                   1784)”                                                                                   1784)”                                                                                   1784)”                                                                                   
A càrrec de Miquel SánchezA càrrec de Miquel SánchezA càrrec de Miquel SánchezA càrrec de Miquel Sánchez                                                                                                                                                                                                        

dilluns, 16 de dilluns, 16 de dilluns, 16 de dilluns, 16 de marçmarçmarçmarç de  201 de  201 de  201 de  2015555                                                                                                                                                                                                                                                                            
“Historia de la familia De Yzaguirre”                                                                                   “Historia de la familia De Yzaguirre”                                                                                   “Historia de la familia De Yzaguirre”                                                                                   “Historia de la familia De Yzaguirre”                                                                                   
A càrrec de A càrrec de A càrrec de A càrrec de Clara de YzaguirreClara de YzaguirreClara de YzaguirreClara de Yzaguirre                            

didididimecres, 22 d’abril de 2015mecres, 22 d’abril de 2015mecres, 22 d’abril de 2015mecres, 22 d’abril de 2015                                                                                                                                                                                                                                                    
“Taula Rodona“Taula Rodona“Taula Rodona“Taula Rodona----    Hereus i PubillesHereus i PubillesHereus i PubillesHereus i Pubilles”                                                                                              ”                                                                                              ”                                                                                              ”                                                                                              
AAAAmb Llorenç Ferrer i  Alósmb Llorenç Ferrer i  Alósmb Llorenç Ferrer i  Alósmb Llorenç Ferrer i  Alós        

dilmecresdilmecresdilmecresdilmecres, 1, 1, 1, 13333 de  de  de  de maigmaigmaigmaig de  201 de  201 de  201 de  2015555                                                                                                                                                                                                                                                                            
““““Comunitats jueves a LleidaComunitats jueves a LleidaComunitats jueves a LleidaComunitats jueves a Lleida””””                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A càrrec de A càrrec de A càrrec de A càrrec de MariaMariaMariaMaria----José SurribasJosé SurribasJosé SurribasJosé Surribas    

dilluns, 1dilluns, 1dilluns, 1dilluns, 15555 de  de  de  de juny juny juny juny de  201de  201de  201de  2015555                                                                                                                                                                                                                                                                            
““““Els Desvalls i CatalunyaEls Desvalls i CatalunyaEls Desvalls i CatalunyaEls Desvalls i Catalunya”                                                                                   ”                                                                                   ”                                                                                   ”                                                                                   
A càrrec de A càrrec de A càrrec de A càrrec de Josep Fernández TrabalJosep Fernández TrabalJosep Fernández TrabalJosep Fernández Trabal                            

CONFERÈNCIESCONFERÈNCIESCONFERÈNCIESCONFERÈNCIES    


