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1.-INFORMACIÓ GENERAL

1.1.- Junta de Govern

Des de l’Assemblea General Extraordinària del dia 29 de febrer de 2016  la Junta
de Govern de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària quedà  confirmada de la següent manera:

Càrrec Nom

President Juan-José Cortés i García

Vicepresident Pere Serra i Rosell

Secretària i Formació Andrea Rovira i Bordonau

Tresorer Antoni Cervantes i Corominas

Webmàster Ramon Rovira i Tobella

Vocal encarregat de les xarxes socials Àngel Martínez i Buendia

Vocal de relacions amb el Pais Valencià Josep-Vicent Ferrando

Vocal d’Heràldica Letícia Darna i Galobart

Vocal Ferran Manau i Graupera

Vocal Araceli Coll i Sanabra

Vocal Borja Querol i de Quadras

Vocal de relacions amb les Illes Rafael Serra de la Creu

Vocal adjunta a Secretaria MªdelsÀngels espert i Clanxet

Josep-Vicent Ferrando

Antoni Cervantes

Pere Serra

Ramon Rovira

Ferran Manau

Juan-José Cortés

Andrea Rovira

Àngel MartínezAraceli Coll

MªdelsÀngels Espert

Falten Leticia Darna, Rafael Serra de la Creu i Borja Querol
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1.2.- Els socis: altes i baixes

Durant l’any 2016 “la Societat” ha augmentat el nombre d’associats en: 15 socis
nous (4 sòcies i 11 socis)

Han demanat la baixa voluntariamente per motius personals o bé econòmics
quatre socis, dos han causat baixa per defunció i a tres se’ls ha donat de baixa per
no pagar les quotes reiteradamente. 15 menys

A 31 de desembre de 2016 el nombre total de socis era de: 388

2.- LES  FUNCIONS  DE “LA SOCIETAT”

2.1.- La pàgina web

Responsable: Ramon Rovira i Tubella webmaster@scgenealogia.net

LA  WEB

El 2016 seguim tenint el www.scgenealogia.org com com a principal i els
www.scgenealogia.net, www.scgenealogia.cat , www.scgenealogia.com com a
secundaris. El subdomini www.pairals.scgenealogia.net ha desaparegut i ha
passat a la zona de socis en el subdomini www.soci.scgenealogia.org. En aquest
barrer subdomini es manté la zona de soci que cal tenir les claus per entrar-hi. En
aquest subdomini nou hi ha l’antiga web. Al desembre de 2016 va ser presentada
la nova web i durant el 2017 s’anirà ampliant en continguts fins que la vella restarà
reduïda.

S’han actualitzat i ampliat els enllaços en les recerques a Internet aportats per
socis i no socis. Finalment hem d'agrair les postres observacions o aportacions
per millorar el web, que és de tots.

2.2.- Les xarxes socials de la SCGHSVN

Responsable: Àngel Martínez Buendía

La SCGHSVN està a les xarxes socials de Twitter i al Facebook en dues pàgines:

https://twitter.com/SCGHSVN

https://www.facebook.com/groups/66239830200/?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Societat-Catalana-de-Genealogia-
HSVN/230350897126625

Trobareu les estadístiques i evolució en un full independent.
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2.4.- Secretaria

Responsable: Andrea Rovira i Bordonau

Acords de Junta 2016

14 de gener 2016
- S’aprova el pressupost de l’empresa GLOBALMED per dissenyar i programar

la nova pàgina web
- Es constitueix el Consell de Redacció provisional per impulsar el nou Butlletí
- S’acorda fer el “Sopar del Soci” al restaurant “La Bota del Racó”

11 de febrer 2016
- Es valora molt positivament la visita al taller de restauració de llibres del

Monestir de Sant Pere de les Puel·les i el taller de la Clara de Yzaguirre
- S’aprova el pressupost pel disseny i impressió del Butlletí a càrrec de

l’empresa FOTOLETRA

23 de febrer 2016
- Junta extraordinària per preparar l’Assemblea del 29 de febrer de 2016

17 de març 2016
- La Societat dissenyarà el díptic i un punt de llibre pel Cicle de conferències

del “Món dels Llibres”, el qual es difondrà a la resta de les entitats implicades

21 d’abril 2016
- Agraïment al Sr. Felipe de Perlines per les seves gestions davant “La Caixa”

per poder obtenir avantatges respecte les comissions
- S’aprova comprar una pantalla i un projector per facilitar la visió de

documents i altres imatges tant pels cursos com pels diversos seminaris i
altres activitats

- S’aprova el nou pressupost del Butlletí a raó de l’augment de pàgines (de 8 a
12 pàgines)

- S’informarà a la “Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México” que
poden formar part de la nostra Societat si abonen el pagament de la quota

- S’acorda posar-se en contacte amb el Sr. Paris per valorar el seu oferiment
de cedir-nos la seva recerca genealògica

- S’aprova valorar el treball d’Ignasi Almirall per poder-lo tenir en consideració
de cara a la programació del curs 2016-2017

5 de maig 2016
- Valoració molt positiva del cicle de conferències del Món dels Llibres, tot i la

poca assistència registrada
- Recepcionat el darrer llibre de la Mireia Nieto, qui a més s’ha ofert per venir-lo

a presentar de cara al curs vinent

2 de juny 2016
- Rebuda la subvenció de l’IRMU per la publicació de Paratge 28
- Donació, per part de la família París, de tota la seva investigació i

documentació genealògica
- Valoració molt positiva del nou format i disseny del Butlletí, publicat durant el

mes anterior.
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8 de setembre 2016
- Confirmació de totes les activitats anuals per poder tancar el calendari del

curs acadèmic 2016- 2017
- Presentació dels nous projectes que iniciarà el grup de treball Monumenta
- Aprovació del pressupost de Paratge 29
- S’acorda comprar una pantalla gran, un projector i un trípode

6 d’octubre 2016
- S’acorda elaborar una placa de metacrilat per lliurar com a obsequi als

conferenciants
- Aprovació de l’increment de pressupost per l’edició de Paratge 29, degut a

l’augment de les pàgines que finalment són
- S’incorporen 4 noves persones al projecte de Monumenta, provinents dels

seminaris de Paleografia i el curs de Genealogia
- Aprovació del projecte de tesina presentat per la Cristina Trias
- Es composa el nou equip per a dirigir i coordinar el nou Butlletí
- Sol·licitada la subvenció de l’IRMU per a Paratge 30 (2017)
- Aprovació del disseny de targetó- invitació a les conferències

3 de novembre 2016
- Coordinació de la demandes de formació per part d’entitats externes
- S’acorda afegir en le calendari d’activiatts una sortide per Barcelona dirigida

pel nostre soci Jaume Canet (programada pel 4 de març 2017)
- S’acorda publicar la nova web el proper 12 de desembre aprofitant la

presentació de Paratge 29 i la conferència de tancament de l’any 2016

1 de desembre 2016
- Tanquem l’any amb un total de 388 socis
- S’acorda realitzar la presentació del llibre d’en Josep Climent, el proper 30 de

gener del 2017
- S’aprova comprar material per realitzar digitalitzacions per poder-lo posar a

disposició del nostres associats
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2.4.- Secretaria administrativa

Responsable: Maria dels Àngels Espert i Clanxet

L’any 2016 des de Secretaria s’han continuat atenent consultes a través dels
correus electrònics, en una mitjana aproximada de 5 per dia, contant festes i
vacances, amb l’ajuda dels especialistas de les diverses matèries de la SCGHSVN,
sobretot sobre Genealogia i Heràldica.

S’han incrementat les consultes per telèfon, sobretot en persones d’edat
avançada que no dominen les tecnologies virtuals.

L’any 2016 hem continuat sense tenir cap ajuda des del Departament d’Història
Medieval de l’UAB. No han enviat cap alumne en pràctiques, motiu pel qual, les
tasques d’actualització de la biblioteca i d’arxiu es veuen mermades i es van
retardant, donat que el dia a dia de la Secretaria no permet res més per manca de
temps.
Des de Secretaria s’ha continuat donant suport logístic a tots els grups de treball
de “la Societat” i col·laborant amb la posada a punt de les activitats que
s’organitzen.

També s’ha de fer esment que des de Secretaria, Àngels Espert s’encarrega de
tota la relació amb l’ANC, quan es tracta de sol·licitar les sales o qualsevol altre
assumpte de necessitat.

2.5.- Tresoreria

Responsable: Antoni Cervantes i Corominas

El resum de Tresoreria de l’any 2016 i el pressupost per l’any 2017, els trobareu
en fulls independents
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3.- DISCIPLINES DE “LA SOCIETAT”

3.1.-Genealogia

3.1.1.- Projecte : “Monumenta Genealogica Cataloniae”

Responsables: Ferran Manau i Graupera i Ramon Rovira i Tubella

Grup de Treball de Genealogia
Membres actuals: Roser Tey i Freixa, Josep Climent i Parcet, Joan Osés Mas, Rosa
Parés i Garcia, Elisabet Pérez Cabré, Mercè Chalaux. El mes de setembre es van
incorporar tres nous membres: Rita
Armejach i Carreras, Josep-Maria Boleda
i Rossell i Jordi Padró i Quintana.

Objectiu: Estudi rigorós i acurat de les
genealogies catalanes a partir d’arxius
parroquials i d’altres d’eclesiàstics.

Tasques realitzades:

Aquest any s’ha seguit amb el buidatge
dels fons de Sant Pere de Gelida.

3·1·2.-Projecte : Estudis Genealògics

Responsable: Aina Pascual i Jordi

Membres: Montserrat Jordi i Nebot

Objectius: Facilitar la recerca d’estudis genealògics ja realitzats, publicats en
llibres i revistes, i facilitats per investigadors.

Tasques realitzades:

- Gestió dels arbres genealògics compartits pels socis i sòcies, i dels apareguts en
revistes i publicacions locals. Es poden consultar a la web de la SCGHSVN a
http://www.scgenealogia.org/socis/estudis.htm, i a la seu de la Societat mitjançant
cita prèvia.

Per a compartir les vostres investigacions amb els altres socis i sòcies, només cal
que feu arribar un arxiu gedcom a la seu de la Societat. Remarquem que la
SCGHSVN es fa càrrec de no posar a l’abast de consulta tota informació relativa a
persones que hagin nascut o mort fa menys de 100 anys.
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compartit la seva recerca genealògica amb la Societat i ja es poden consultar en
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poblacions diferents de tot el territori català, i també de poblacions de la resta
d’Espanya.
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Esperem també més aportacions de la resta de socis i sòcies per poder esdevenir
el lloc de referència en la consulta d’arbres genealògics.

- Genealogies publicades: Introduirem les genealogies publicades al Paratge, per
tal de poder trobar aquells articles on hi apareixen persones que ens poden ser
d’interès.

Estat: Es continua amb la gestió dels arbres genealògics enxarxats pels socis i
sòcies, i publicats. Es va actualitzant l’aplicació de consulta cada cop que hi ha
aportacions noves. S’agraeix la col·laboració de tothom aportant informació al
projecte, tant de bibliografia amb dades genealògiques com de investigacions
pròpies per compartir.

Hi ha molta recerca a fer, i la que ja s’ha fet no cal fer-la dos cops. Animeu-vos a
compartir la vostra recerca, per facilitar la dels companys, de la mateixa manera
que la dels companys pot facilitar la vostra!

3·1·3.- Projecte: Cases Pairals

Responsable: Ramon Rovira i Tubella

El projecte de les cases pairals segueix funcionant en el subdomini
www.soci.scgenealogia.org, zona de socis, amb les claus d’accés només per als
socis. Hi ha un llistat en continua elaboració, ampliació, correcció d’arbres de
diferents masies de Catalunya. Durant l'any 2016 s'han ampliat alguns arbres i la
incorporació d'algun de nou. Tenim pendent d’actualitzar bastants arbres  de les
comarques de l’Alt Penedès i del Baix Llobregat. Són fitxers en format PDF
protegits amb contrasenya, però altres sense contrasenya. Tot aquell que tingui
un arbre d’alguna masia, inèdit, imprès o publicat ens el pot fer arribar per a
poder-lo penjar sempre indicant la seva procedència.

3·1·4.-Projecte: “Enxarxeu-ho!”

Responsable: Ramon Rovira i Tubella

Objectiu : Facilitar l’intercanvi d’índexs i buidatges dels arxius, per tal de
compartir-los amb la resta de genealogistes. Aquest projecte estava en marxa
abans de l’any 2007. El projecte “Enxarxeu-ho!” És el projecte en el qual hi
participen més socis i sòcies, així com d’altres genealogistes que no són socis de
la SCGHSVN.

En l'apartat corresponent de buidatges, el projecte Enxarxeu-ho!, s'ha anat
incrementant en aportacions de socis i no socis que d'una manera desinteressada
col·laboren, però en aquest barrer any les aportacions són més modestes:

25-10-2016: http://www.chimisanas.cat/genealogia.htm Buidats de Tiana i de
Montgat. 06-07-2016: Baptismes de la Vansa 1720-1770, Tuixent: matrimonis i
defuncions, 1863-1869 (AltUrgell).
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3·1·4.- Llegat de Francesc París i Bussé

El dia 19 de maig 2016, la família Paris de Barcelona va lliurar a la Societat tot
l’estudi genealògic familiar amb una ascendència documentada des del segle XVI

(Joan Paris mor el 1582), fins als nostres
dies.
El llegat, després d’una primera
classificació, està composat de
diversos documents de naixements, de
baptisme, de matrimonis i òbits, escrits
tots amb paper, entre originals i altres
fotocopiats dels originals de llibres
sacramentals de poblacions com Valls,
Vallmoll, Picamoixons, Reus, Sant Feliu
de Pallarols, Sant Andreu del Palomar i
Barcelona, a més de dos dibuixos de
grans dimensions de l’arbre
genealògic.
A l’acte de lliurament del llegat hi va

assistir una representació de la família
amb Francesc Paris i Bussé (93 anys) i autor de tot el treball genealògic, i Juanjo
Cortés i Ferran Manau en representació de la Societat

3.2.- Seminari Permanent de Paleografia

Responsable i coordinador: Avel·lí André y Gabián

Membres del Seminari: Pedro Plaza
Manzanedo, Araceli Coll i Sanabra, Carles
Raurell i Vidal, Josep Climent i Parcet, Enric
Ximenis i Caamaño, Ferran Manau i Graupera,
Miquel Domingo i Pujadas, Pilar García
Sanjuán, Puri Fernández i Ferrer, Raimon
Jordi i  Ferran, Rosa Salvadó i Rumech,
Tomasa Mayordomo, Leon i Maria dels Àngels
López i Piqueras, Isabel Lobo i Satué i Laura
Nomen i Prados. El mes de setembre es van
incorporar dos nous membres: Rita Armejach i
Carreras i Jordi Padró i Quintana

El Projecte IV.-Durant tot l’any 2016, el Seminari
Permanent de Paleografia hem estat dedicats al Projecte IV que s’ocupa de l’Arxiu
Patrimonial del Mas Can Fatjó del Molí (APMCFM) de Cerdanyola del Vallès. Aquest
IV Projecte ja s’havia començat a treballar a partir del mes de setembre de 2015,
tal com s’informava a la Memòria de l’any esmentat.
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Al llarg de l’any 2016 i, sobretot, a partir del mes de setembre, es va anar veient
que el mètode de treball per equips bipersonals, que, tal com s’informava a la
Memòria de 2015, s’implantava aquells curs, no era el més adient, perquè
desmotivava l’assistència i l’activtat de les persones no implicades en cada

moment. Consegüentment, caps a finals de
l’any 2016 es va abandonar aquest
mètode i vam tornar al tradicional d’anar
fent tots en comú la tasca de cada dia.

Primers resultats del Projecte IV.- Del
treball realitzat sobre el Diplomatari
esmentat de Can Fatjó del Molí ja s’acben
de publicar els primers set manuscrits a
la nostra revista Paratge núm. 29, de l’any
2016.
Enguany la Junta va aprobar l’adquisició
d’una pantalla gran i un projector que ha

millorat força la tasca del “Seminari”.

3·2·1.-Seminari Permanent de Llatí

Responsable: Marta Planas i Ginés

Membres del Seminari: Araceli Coll i Sanabra, Rosa Salvadó i Rumech, Puri
Fernández i Ferrer, Dolors Buxó i Ausió, Tomasa Mayordomo i León, Maria dels
Àngels López Piqueras, Josep Climent i Parcet i Isabel Lobo i Satué.

Pel curs 2016-17 els membres del
Seminari permanent de llatí han
seguit treballant un corpus
documental d’àpoques extret dels
números 23 a 27 de Paratge i que no
daten d’abans de 1650.
La intenció és analitzar
sintàcticament l’estructura dels
documents després d’haver-ne fet
una lectura per tal de proposar una
traducció. La finalitat d’aquest
estudi té un doble objectiu: en primer
terme, que els components del Seminari coneguin les expressions pròpies del
tipus de text que s’analitza i aprenguin així a fer-ne una traducció el màxim
d’acurada possible; i en segon terme,  publicar un article a la revista Paratge (sine
die).
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3.3.- Consultes d’Heràldica i Nobiliària

Responsable: Leticia Darna y Galobart

Membres del Grup: Ramon Rovira i Tubella i Enric Fontvila i Batalla.

Durant l'any 2016 hem tingut més d’una vintena de consultes que s'han passat en
alguns socis per tal de debatre-les i donar opinió en la gran majoria. Les consultes
més simples es resolen des de secretaria. Totes les consultes:

99.- Gener de 2016. Identificació dels llinatges d'un escut d'una persona ennoblida
el 1900.

100.- Març de 2016. Cerquen l'antic escut municipal del poble d'Ardenya.

101.- Març de 2016. Informació sobre l'escut d'una casa del Baix Camp que era de
la família Montserrat.

102.- Març de 2016. Informació si el llinatge Llevat tenien escut.

103.- Abril de 2016. Informació sobre un penjoll que porta un escut contrafaixat,
sense esmalts, de la zona de Vilafranca.

104.- Abril de 2016. Blasonar un escut d'un equip esportiu.

105.- Juny de 2016. Identificar un escut de diferents llinatges.

106.- Juliol de 2016. Identificar un escut d'una masia.

107.- Setembre de 2016. Identificar un escut d'una casa de Maials. No identificats

108.- Octubre de 2016. Blasonament d'uns escuts municipals.

109.- Desembre de 2016. Consulta sobre uns escuts parlants de diferents
poblacions.

Moltes d'aquestes consultes són sobre la identificació d'un determinat escut d'un
llinatge, o bé ens demanen quin escut de cognom els pertoca. Hem hagut
d’identificar escuts en edificis civils, eclesiàstics, nobiliaris, de mobles, de
mausoleus... També ens ha arribat alguna consulta sobre escuts estrangers. Unes
altres consultes sobre els procediments que cal fer oficialitzar un escut o bandera
d'un municipi, o bé quin timbre els correspon. Uns altres sobre treballs que han fet
sobre escuts de determinats llocs o de llinatges per a saber-ne o tenir-ne més
informació. En alguns casos s'han elaborat informes gratuïts en algunes consultes
rebudes.
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4.- BIBLIOTECA – BIBLIOGRAFIA

Responsable: Araceli Coll i Sanabra

Al mes de juny es va fer càrrec de la Biblioteca Araceli Coll i Sanabra que, en
coordinació amb els responsables de la nova pàgina web, es va comprometre a
ordenar i catalogar tot el fons perquè els socis la puguin consultar sense
problemas.

Volem oferir als membres de la nostra societat l’oportunitat de poder consultar la
bibliografia de la que disposa,des de la mateixa web. Amb aquest nou servei es
pretén que els socis puguin saber si aquella revista, aquell treball de recerca,
aquell catàleg, diccionari o llibre es troba físicament a la Societat, i per tan al seu
abast, i pugui ser consultat, si així ho desitja. Per facilitar la tasca de consulta, tot
el material, del que la Societat disposa, s’indexarà  de tal manera que a més a més
de la informació pertinent a l’edició o publicació (autor, títol, editorial, data, tipus
de publicació ... ) inclourà un resum del seu contingut.
Actualment ens trobem en la fase de iniciar el buidat de dades al nou sistema
desprès de delimitar els camps d’informació.
És una tasca laboriosa que implica un temps considerable d’elaboració. De totes
maneres, creiem, que l’esforç pagarà la pena. Us mantindrem informats del seu
progrés.

Al llarg de l’any hem continuat reben
força donacions per la Biblioteca, de les
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5.- PUBLICACIONS

5.1.- “Paratge”

Directora: Andrea Rovira i Bordonau
Secretari del Consell de Redacció: Oriol Canals i Zapata

En les darreries d'aquest passat 2016, la Societat
Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària hi tornava a fer palesa la seva
tasca ingent en la recerca científica i, un any més, va
presentar la publicació del núm. 29 de Paratge; la tasca
de l'entitat no s'atura ni defalleix en la seva tasca professional dins els diferents
àmbits de coneixement que abasta.

Creiem que, de nou en aquesta edició, s'ha aconseguit arribar als investigadors,
membres de la societat i persones interessades en la recerca per igual,
presentant un número que combina unes perspectives i anàlisis properes al lector,
sense deixar de banda la rigorositat en la nostra tasca. Comptant amb veus ja ben
conegudes pels nostres seguidors, així com alguna nova incorporació, els
continguts d'aquest número vint-i-nou de Paratge intentava acostar els nostres
variats àmbits d'estudi per igual i, tots ells, amb la mateixa profunditat, interès i
originalitat.

La capacitat de front comú i treball en equip dels professionals de l'entitat i la
directiva han fet possible que, una vegada més, poguem afirmar que n'estem ben
orgullosos de la feina feta i, esperem, així ho estiguin també aquells que tinguin
l'oportunitat de llegir aquest nou número.

5.2.- “Butlletí”

Responsables: Andrea Rovira i Bordonau i Mªdels Àngels Espert i Clanxet

A l’any 2016 s’ha recuperat el “Butlletí”, amb els
números 19 i 20.  S’ha conservat la periodicitat de dos
números per any: abril i setembre i se li ha donat un nou
format més dinàmic, amb més fotografies i l’edició en
color.
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els socis que
col·laboren desinteressadament amb aportacions,
notícies i fotografies per fer del “Butlletí” un bon mitjà
d’informació i comunicació  per tothom.

A partir del número 21, que tenim previst que surti a primers d’abril, Andrea
Rovira deixa la coordinació del “Butlletí” i s’incorpora en el seu lloc, el nostre
president Juanjo Cortés i García que asumirá la coordinació juntamente amb
l’Angels Espert.
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6.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2016

DATA ACTIVITAT TÍTOL CONFERENCIANT

16-
gen.-

Visita al Taller de restauració de documents i llibres del Monestir de Sant pere de
les Puel·les

22

18-
gen.-

Conferència La senyoria jurisdiccional del Monestir d’Alguaire Dra.Araceli Coll i Sanabra 35

28-
gen.-

Conferència-
taller

Com fer l’autoedició d’un llibre Clara d’Yzaguirre i
Pabolleta

38

1-15
feb.-

Curs (3
dilluns)

L’informàtica al servei de la Genealogia: El GDS Joaquim Casals i de Nadal 15

4-
febrer

Presentació
de tesina

Història d’un mas.Família i successió a Can Jalpí d’Arenys de Munt
(segles XIII-XIX)

Gaspar Casals i Coll

10-
feb.-
16març

Curs (6
dimecres)

Iniciació a la Genealogia Juan-José Cortés i García 12

14-
març

Conferència Emblemàtica del reino privativo de Mallorca:Sigilografía y
numismática

Pere Serra i Rosell

19-
març

Sortida
cultural

Un paseo por el recuerdo de la Barcelona gremial: Santa Maria del
Mar

Leticia Darna y Galobart 25

29-
març-
3-maig

Curs (6
dimarts)

Iniciació a la Paleografia Juan-José Cortés i García 12

6-27-
abr.-

Cicle de 4
conferències

El Món del Llibre: La passió pels llibres
La Tipografia
El Libro antigua japonés
Els llibres del món jueu

Jordi Estruga i Estruga
Dr. Albert Corbeto
Dr. Jose-Luis Gonzalo
Dr. Manel Forcano

25

14-
abr.-

Taller Cronologia Dr. Xavier Mora i Giné 8

16-
abr.-

Sortida
cultural

Ruta cervantina per Barcelona Juan-José Cortés i García 8

18-
abr.-

Conferència Berenguer de Saltells, heroi o malvat (1350) Dr. Miquel Sánchez 15

10-31-
maig

Curs (4
dimarts)

Nobiliària Medieval Borja de Querol i de
Quadras

6

12-
maig

Taller Conservació de documents Andrea Rovira i Bordonau 16

23-
maig

Conferència Quan la terra promesa era el Sud. La migració francesa als segles
XVI-XVII

Alejandra Capdevila 20

11-juny Diada de “la
Societat”

Famílies burgeses: mecenes de la cultura. 1850-1920 50
60

13-juny Conferència
de cloenda

Títols del Regne atorgats per Alfons XIII Dr. Borja de Riquer 31

24-
oct.-

Conferència
d’obertura

Cervantes y el quijote en la política Dr.José-Luis Gonzalo 21

12-
nov.-

Visita a la Biblioteca del Castell de Perelada 43

14-
nov.-

Conferència Aprende a hacer tu árbol genealógico Mireia Nieto 32

23-30-
nov.-

Taller (2
dimecres)

Digitalització Juan-José Cortés i García 16

12-
des.-

Conferència Atlas Catalán de Abraham Cresques Dr. Agustín Hernando 42

Presentació Revista “Paratge” núm.29

6.1.- Cursos  2015-2016

Com ja és habitual a “La Societat”, al llarg del Curs Acadèmic 2015-2016 s’han
continuat celebrant els cursos habituals de formació a la seu de la SCGHSVN, a
l’Arxiu Nacional de Catalunya, dins l’horari de 7h a ¾ de 9h del vespre (19h a
20,45h). Els cursos segueixen impartits, per professors qualificats i sempre
relacionats amb les nostres disciplines.
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Durant l’any 2016, dels vuit cursos programats se’n van
haver d’anular quatre (Sigil·lografia, Vexil·lologia,
Heràldica i Llatí II) per falta de persones inscrites, ja
que, com en altres ocasions, si no s’arriba als deu és
molt difícil poder-los assumir. La resta es van
desenvolupar amb força satisfacció per part dels
assistents:

_La Informàtica al servei de la Genealogia: el GDS.-
Com sempre Joaquim Casals i de Nadal va venir a
impartir el curs que sempre atrau moltes persones, la majoria usuaris del
programa informàtic.

_Genealogia.- El Curs de Genealogia va
experimentar un canvi: va assumir la
responsabilitat Juan-José Cortés, que va impartir
les classes posant l’accent en exemples pràctics,
modalitat que va tenir força éxit entre els
assistents.

_Paleografia-Iniciació.- També el Curs de
Paleografia va ser assumit per Juan-José Cortés,
que en aquest cas era un retorn, ja que fou ell el que

el va introduir en el programa de cursos.

_Nobiliària Medieval .- Com a novetat del Curs 2015-
2016, va començar amb l’època medieval, amb la
intenció de continuar en propers cursos amb Nobiliària
Moderna i Nobiliària Contemporània.

6·2.- Tallers 2015-2016  i 2016-2017

Durant l’any 2016 es van programar quatre tallers d’una sola sessió:

_Com fer-se una autoedición d’un llibre.- Clara de
Yzaguirre a raó de l’èxit de la  presentació del seu llibre
“Historia de la familia de Yzaguirre” l’any 2015, va venir
de nou a explicar-nos com havia estat l’elaboració del
mateix i la manera d’autoeditar-se’l un mateix, quan no
trobes ningú que ho vulgui fer.
Va repetir l’èxit de la
presentació, aplegant 38
persones

_Cronologia.- Xavier Mora va impartir una gran classe
magistral de com poder datar documents antics basant-
se amb els diversos calendaris i regnats.
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_Conservació de Documents.- Andrea Rovira va impartir
aquest taller que també va estar un éxito, superant amb
molt l’espectativa d’assistència. Degut al volum
conservación per la documentación, però si que es van
poder mostrar diferents materials de conservación i
explicar les seves carectarístiques aplicades directamente

a les casuístiques que cada participant anava aportant.

_Digitalització.- Juanjo Cortés va repetir el taller realitzat l’any
2013 donat l’interès creat per aquestes noves tecnologies i
devant de la gran asistencia, tenint en compte l’espai del que
podem comptar, s’ha decidit repetir-lo l’any 2017, dins del mateix
curs acadèmic. També a ran de l’interès creat, la Junta de
Govern ha decidit adquirir un equip de digitalització i posar-lo al
servei dels postres socis perquè puguin venir a la seu de l’ANC a
digitalitzar tot allò que desitgin.

Una vegada més s’ha confirmat l’èxit d’aquesta modalitat de
formació dins del ventall d’activitats que s’organitzen des de “la
Societat”.

6·3.- Conferències

_18 de gener: La Senyoria jurisdiccional del Monestir d’Alguaire, a càrrec de la
Dra. Araceli Coll i Sanabra.- Amb l’assistència de trenta cinc persones Araceli Coll

va donar-nos una àmplia visió del que
havia estat el desaparegut Monestir
d’Alguaire, la vida al Monestir,
l’establiment territorial i tota la
investigación que va dur a terme per
elaborar la seva tesis doctoral.

_4 de febrer: Història d’un mas. Família i successió a Can Jalpí d’Arenys de Munt
(segles XIII-XIX). Presentació de la tesina de Gaspar Casals i Coll (soci núm.651).

després de molt temps de
treball d’investigació en arxius
privats i públics i de molta feina
d’ordenar i corregir, el nostre
company Gaspar Casals va
presentar la seva tesina, que
tutorada per la també
companya Dolors Vila, va ser
molt aplaudida i valorada per

tots els  assistents. En acabar la presentación i el torn de preguntes, se li va
entregar el diploma que l’acredita com Diplomat en Genealogía per la SCGHSVN.
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_14 de març: Emblemática del Reino Privativo de
Mallorca:Sigilografía i Numismática, a càrrec de Pere Serra
i Rosell (soci núm.343 i vicepresident de la SCGHVN) que
ens va presentar la seva tesi per ser investit amb el títol de
Dr. En Dret per la UNED de Madrid.

_6, 13, 20 i 27 d’abril: Cicle de conferències “El Món del Llibre”.- En col·laboració
amb l’Associació de Bibliòfils de Barcelona i l’ Asociación Española de Amigos de
los Castillos, es va organitzar el cicle de conferències “El Món dels Llibres” durant
els quatre dimecres del mes d’abril.
“La passió pels llibres: Bibliofília i Col·leccionisme”, a càrrec del Sr. Jordi Estruga,
President de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona.  (Cercle del Liceu)
“La Tipografia: Els caràcters dels llibres”, a càrrec del Dr. Albert Corbeto (Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona)
“El Libro Antiguo Japonés”, a càrrec del Dr. José Luis Gonzalo Sánchez-Molero
(Associació Espanyola d’Amics dels Castells)
“Els llibres del Món Jueu”, a càrrec del Dr. Manel Forcano (Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona)

El cicle va ser molt interessant , amb una assistència mitjana de trenta persones.
De totes maneres,  malgrat la categoria dels conferenciants i l’esforç del nostre
company Pere Serra per fer les gestions, hem de lamentar la poca participació
dels nostres socis, que de les tres associacions organitzadores van ser els menys
nombrosos.

_18 d’abril: Berenguer de Saltells, heroi o malvat (1350),
a càrrec del Dr. Miquel Sánchez i González (Historiador i
soci núm.517). Amb l’assistència de disset persones,
Miquel Sánchez i González (historiador i soci núm.517),
va fer la presentació del seu llibre “Berenguer de

Saltells. Matar per la dignitat.1350”, fent un ampli recorregut per la
biografia del personatge i les causes que l’havien portat a
l’assassinat de l’abat Biure de sant Cugat.

_23 de maig: Quan la terra promesa era el sud. La migración
francesa als segles XVI-XVII, a càrrec d’Alexandra Capdevila
(Historiadora). Amb l’assistència de vint persones, l’autora
guardonada amb el “Premi Iluro 2013” per l’estudi del mateix nom,
ens va oferir una extraordinària conferència que va motivar una
gran quantitat de preguntes al respecte.
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_13 de juny: Títols del Regne atorgats per Alfons XIII, a càrrec del Dr. Borja de
Riquer. Per cloure el Curs 2015-2016, el Dr. Borja de Riquer ens va honorar
impartint una interessant conferència molt diferent de contingut al que el seu nom
feia preveure. Com tots els conferenciants va acceptar fer-se una fotografia amb
els membres de la Junta assistents i va signar en el Llibre d’Honor de “la Societat”

_24 d’octubre: Cervantes y el Quijote en la política, a
càrrec del Dr. José-Luis Gonzalo y Sánchez-Molero. Per
obrir el Curs 2016-2017, el Dr. Gonzalo va fer una
“màster-class” sobre l’utilització del llibre de Cervantes
en política i la política que es pot llegir entre línies. Una
conferència molt interessant, que malgrat ser-ho no va
aconseguir aplegar un gran nombre d’assistents.

_14 de novembre: Aprende a hacer tu árbol
genealógico, a càrrec de Mireia Nieto (Genealogista i
sòcia núm.810). Mireia Nieto va aconseguir, com
sempre, força assistents amb la seva forma
desenfadada i planera d’entendre la Genealogia i
actualitzar-la d’una forma més dinàmica i atractiva.

_12 de desembre: Atlas Catalán de Abraham Cresques, a càrrec del Dr. Agustín
Hernando. Al coincidir amb la presentación de “Paratge” núm.29, la interessant
conferència del dr. Hernando va reunir un bon nombre d’assistents que van poder
gaudir de la història i les vicisituts sofertes per una de les cartografies més
importants de l’Edat Mitjana europea.
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6·4.- Sortides culturals

_16 de gener.-Visita al taller de restauración de documents i llibres del Monestir de
Sant Pere de les Puel·les.- Una
nombrosa representació de socis
van assistir a la visita visita
organitzada pel  Vicepresident,
Pere Serra i Rosell. La Mare
Abadessa, Esperança Atarès
Solà molt cordialment els va
acompanyar a la sala d’actes, va
passar un video, que mostra molt
didàcticament, el que és la
comunitat i després el grup va
ser testimoni directe del procés
d’enquadernació, restauració
de documents gràfics, i
ornaments  de la mà de les
professionals que ho fan en els
tallers adequats a aquest fi.

_19 de març: Un paseo por el recuerdo de la Barcelona gremial: Santa Maria del
Mar.- De la mà de Leticia Darna, vocal d’Heràldica de
la Junta de Govern es va fer un recorregut pels vells
carrers de la ciutat de Barcelona, que des de l’edat
mitjana fins la modernitat, acollien els tallers
artesanals, començant per la basílica de Santa Maria
del Mar, on es van poder veure la gran quantitat
d’escuts heràldics que conté.

_16 d’abril: Ruta Cervantina per Barcelona.- Començant per la
Font de Canaletes, el nostre president Juan-José Cortés, va
guiar una ruta per la Barcelona Cervantina, amb l’assistència
de sis persones, una llàstima que la sortida no comptés amb
més participació, ja que va ser força interessant i tothom va
quedar molt satisfet.

12 de novembre: Visita a la Biblioteca del Castell
de Perelada.-La visita es va fer en col·laboració
amb l’Asociación Española de Amigos de los
Castillos, i va comptar amb l’assistència de 43
persones.

21

6·4.- Sortides culturals

_16 de gener.-Visita al taller de restauración de documents i llibres del Monestir de
Sant Pere de les Puel·les.- Una
nombrosa representació de socis
van assistir a la visita visita
organitzada pel  Vicepresident,
Pere Serra i Rosell. La Mare
Abadessa, Esperança Atarès
Solà molt cordialment els va
acompanyar a la sala d’actes, va
passar un video, que mostra molt
didàcticament, el que és la
comunitat i després el grup va
ser testimoni directe del procés
d’enquadernació, restauració
de documents gràfics, i
ornaments  de la mà de les
professionals que ho fan en els
tallers adequats a aquest fi.

_19 de març: Un paseo por el recuerdo de la Barcelona gremial: Santa Maria del
Mar.- De la mà de Leticia Darna, vocal d’Heràldica de
la Junta de Govern es va fer un recorregut pels vells
carrers de la ciutat de Barcelona, que des de l’edat
mitjana fins la modernitat, acollien els tallers
artesanals, començant per la basílica de Santa Maria
del Mar, on es van poder veure la gran quantitat
d’escuts heràldics que conté.

_16 d’abril: Ruta Cervantina per Barcelona.- Començant per la
Font de Canaletes, el nostre president Juan-José Cortés, va
guiar una ruta per la Barcelona Cervantina, amb l’assistència
de sis persones, una llàstima que la sortida no comptés amb
més participació, ja que va ser força interessant i tothom va
quedar molt satisfet.

12 de novembre: Visita a la Biblioteca del Castell
de Perelada.-La visita es va fer en col·laboració
amb l’Asociación Española de Amigos de los
Castillos, i va comptar amb l’assistència de 43
persones.

21

6·4.- Sortides culturals

_16 de gener.-Visita al taller de restauración de documents i llibres del Monestir de
Sant Pere de les Puel·les.- Una
nombrosa representació de socis
van assistir a la visita visita
organitzada pel  Vicepresident,
Pere Serra i Rosell. La Mare
Abadessa, Esperança Atarès
Solà molt cordialment els va
acompanyar a la sala d’actes, va
passar un video, que mostra molt
didàcticament, el que és la
comunitat i després el grup va
ser testimoni directe del procés
d’enquadernació, restauració
de documents gràfics, i
ornaments  de la mà de les
professionals que ho fan en els
tallers adequats a aquest fi.

_19 de març: Un paseo por el recuerdo de la Barcelona gremial: Santa Maria del
Mar.- De la mà de Leticia Darna, vocal d’Heràldica de
la Junta de Govern es va fer un recorregut pels vells
carrers de la ciutat de Barcelona, que des de l’edat
mitjana fins la modernitat, acollien els tallers
artesanals, començant per la basílica de Santa Maria
del Mar, on es van poder veure la gran quantitat
d’escuts heràldics que conté.

_16 d’abril: Ruta Cervantina per Barcelona.- Començant per la
Font de Canaletes, el nostre president Juan-José Cortés, va
guiar una ruta per la Barcelona Cervantina, amb l’assistència
de sis persones, una llàstima que la sortida no comptés amb
més participació, ja que va ser força interessant i tothom va
quedar molt satisfet.

12 de novembre: Visita a la Biblioteca del Castell
de Perelada.-La visita es va fer en col·laboració
amb l’Asociación Española de Amigos de los
Castillos, i va comptar amb l’assistència de 43
persones.



22

7.- “DIADA DE LA SOCIETAT”

Com cada any i coincidint amb la Jornada de portes obertes de l’Arxiu Nacional de
Catalunya, “la Societat” va celebrar la seva “Diada”, enguany dedicada a les
“Famílies burgeses: mecenes de la cultura. 1850-1920”, aprofitant la celebració de
l’Any Ramon Casas, de família burgesa i a la vegada artista.

Després de la presentació a càrrec del nostre president, Juan-José Cortés, Oriol
Canals, historiador especialitzat amb Història Contemporània, ens va delectar
amb la conferència: “Els patrons de les Arts: La burgesia catalana com a inversora
cultural”, conferència que va anar acompanyada d’una petita exposició on hi
estaven representades totes les arts plàstiques que van créixer i triomfar amb el
Modernisme.

Durant tot el matí més de cinquanta persones varen anar passant per l’exposició i
unes vint-i-cinc van assistir a la conferència. Al migdia ens van honorar amb la
seva presència els membres de la família Paris amb el seu patriarca el Sr. Pere
París al capdavant, que van poder veure alguns dels seus documents originals
llegats a “la Societat”, exposats en una de les vitrines al costat d’un dels arbres
genealògics.
Abans d’acabar i després d’entregar els certificats dels “Cursos 2015-2016” als
alumnes assistents, es va oferir el clàssic pica-pica amb copa de cava per cloure
la “Diada”
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7·1.- Exposició
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8.- “SOPAR DEL SOCI”

El  17 de juny es va celebrar al Restaurant “La bota del Racó” (Barcelona) el Sopar
del Soci 2016. Un any més la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN) va organitzar aquesta vetllada
per oferir als nostres associats l’entorn perfecte per poder-se conèixer fora de les
activitats acadèmiques que durant el curs es programen. Certament és una ocasió
única que permet, de manera amena i distesa, compartir i descobrir noves
inquietuds, a més de permetre’ns felicitar les vacances d’estiu.
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