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1.1.1.1.- Junta de Govern
Des de la XXV
XXV Assemblea General Ordinària del dia 27 de març de 2012
2012 la Junta
de Govern de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària quedà configurada de la següent manera:

Càrrec

Nom

President

JuanJuan-José Cortés i García

Vicepresidenta

Rosa Salvadó i Rumech
Rumech

Secretària i Formació

Andrea Rovira i Bordonau

Tresorer

Antoni Cervantes i Corominas

Webmàster

Ramon Rovira i Tobella

Coordinador
Paleografia

del

Seminari

Permanent

de Avel·lí
Avel lí André y Gabián

Relacions Institucionals

Pere Serra i Rosell

Coordinador
Coordinador del “Butlletí”

Xavier Mora i Giné

Realacions amb el Pais Valencià

JosepJosep-Vicent Ferrando

Noves Tecnologies

Enric Mayol i Sarroca

Relacions amb la Catalunya Nord

Joan Peytaví i Deixona

Biblioteca

Jaume Pérez i Alejandre

Heràldica

Letícia Darna i Galobart
Galobart

Vicesecretària i Dinamització

MªdelsÀngels Espert i Clanxet

Coordinadora del Grup de Genealogia

Dolors Vila i Llivina

Vocal

Esmeralda Casanovas i Casas

Vocal

Núria Roca i fàbrega
fàbrega

Vocal

Àngels Martínez
Martínez Buendía
Buendía
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1.2.1.2.- Els socis: altes i baixes
Durant l’any 2013
2013 “la Societat” ha augmentat el nombre d’associats en quinze
membres i s’han produït vintvint-i-vuit baixes, nou per acord de la Junta de Govern, en
tractartractar-se de socis que portaven més de dos anys sense pagar les quotes. S’han
produit dues baixes
baixes per defunció,
defunció, sis per problemas econòmics i la resta no han
justificat la baixa.
baixa.
A 31 de desembre de 2013
2013 el nombre total de socis era de 390

2.2.- LES FUNCIONS DE “LA SOCIETAT”
2.1.2.1.- La pàgina web
Responsable: Ramon Rovira i Tubella webmaster@scgenealogia.net
Durant
Durant el 2013
2013 ha seguit igual la web, però
els socis i altres projectes tenen un accés
restringit o directori protegit molt més fiable
que el sistema anterior però que en la nova
web això millorà molt. El domini principal és
www.scgenealogia.org,
www.scgenealogia.org, i els secundaris
www.scgenealogia.net,
www.scgenealogia.net,
www.scgenealogia.cat i darrerament el
domini
www.scgenealogia.com
www.scgenealogia.com
Els
subdominis www.pairals.scgenealogia.net i
www.monumenta.scgenealogia.net
tenen
tenen
claus d’accés per als socis i el de
Monumenta
Monumenta només té accés el grup que hi
treballa.
En l'apartat corresponent de
buidatges, el projecte EnxarxeuEnxarxeu-ho, s'ha
anat incrementant en aportacions de socis i
no socis que d'una manera desinteressada
hi col·laboren.
col laboren.
Se segueix construint la nova web
amb la Universitat Politècnica de Barcelona.
Finalment hem d'agrair les vostres observacions o aportacions per millorar
el web, que és de tots.
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2.2.2.2.- Secretaria.
Secretaria.
Responsable de la Secretaria: Andrea Rovira i Bordonau

Resum dels
dels acords en les Actes de la Junta de Govern:
31 de gener de 2013
2013
-

S’acorda editar el “Butlletí” electrònicament i també lliurar el màxim de
revistes Paratge en mà per estalviar costos d’enviaments.

-

tirar--se endavant tot i la
Informació sobre els cursos i tallers que es decideix tirar
poca assistència.

-

Es modifiquen les bases del Concurs Literari “Sant Jordi” i es proposa afegir
una categoria per a nens i nenes de 0 a 9 anys basada en la presentació de
dibuixos.

-

Informació sobre la presentació de la tesina del soci Sr. Josep Climent.

-

Informació
Informació sobre l’organització de la sortida a Vic programada pel 18 de
maig.

-

S’aprova agrair per escrit al Sr. Giralt d’Arquer la donació de llibres de
genealogia a “la Societat”.

-

Informació sobre la celebració del Congreso de Heráldica y Vexilología
Municipal que es farà a Barcelona organitzat per la CECEL amb el suport del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

25 de febrer de 2013
2013
-

Informació del resum de tresoreria, pendent de pagar la publicació de
pressupost del 2013 per poderpoder-se
“Paratge”. S’acorda la previsió per al pressupost
presentar a l’Assemblea dels Socis del 7 de març.

-

Renovació de la Junta per baixes voluntàries de diferents membres.
Assumeix la vicepresidència la Rosa Salvadó, amb el suport puntual de
l’Enric Mayol, l’Andrea Rovira accepta
accepta ser la secretària i es proposen noms
per cobrir les vocalies vacants. La nova organització queda pendent
d’aprovació en l’Assemblea dels socis del mes següent.

-

Informació sobre l’Assemblea dels Socis del dia 7 de març 2013.

-

Informació sobre la possibilitat
possibilitat de poder fer el buidatge de l’Arxiu Parroquial
de Sant Andreu de Llavaneres.

18 de març de 2013
2013
-

Informació sobre l’ús del PayPay-pal per fer el pagament del servidor web.

-

S’aprova oferir als nostres socis l’adquisició del “Carnet Recercat” (IRMU) a
través de la Secretaria de “la Societat”.

5

Memoria de l’any 2013 de la SCGHSVN

-

Valoració positiva de l’Assemblea de socis, destacant l’alta assistència i
participació així com l’oferiment de molts dels assistents per distribuir en
mà el Paratge, intentant així reduir els alts costos que representa correus.

-

Informació i valoració positiva de la visita a l’Arxiu de Protocols Notarials de
Barcelona , realitzada pel director de l’arxiu Sr. Laureà Pagarolas.

-

Informació sobre l’estat de preparació de la revista “Paratge”.

-

Informació sobre l’estat de preparació
preparació de la “Diada de la Societat” i el
“Sopar del Soci”. S’ha començat a gestionar el material per l’exposició, a
realitzar els contacte amb els conferenciants i a proposar restaurants.

-

S’acorda fer una Reunió de Junta extraordinària el dia 1 de maig per poder
redefinir i redistribuir totes les tasques de les vocalies, tenint en compte les
noves incorporacions aprovades: Esmeralda Casanovas, Núria Roca i Àngel
Martínez.

-

Informació sobre la consulta que va realitzar des del Monestir de Sant Jeroni
de la Murtra
Murtra (Badalona) referent a poder trobar les famílies a qui pertanyen
els gairebé trenta escuts heràldics que figuren en el monestir.

-

Informació sobre la docència externa que Enric Mayol imparteix a l’Arxiu
l’Institut
Comarcal de Figueres, en collaboració
tut d’Estudis
col laboració amb l’Insti
Empordanesos del curs de Recursos Informàtics.

-

Informació sobre la creació d’un Seminari Permanent de Paleografia a
Barcelona, en nom de la SCGHSVN, sense consultar ni informar a la
SCGHSVN.

-

S’acorda convocar les reunions de junta a 2/4 de 7h de la tarda (18,30h).

25 d’abril de 2013
2013
-

S’aprova reunirreunir-se amb el Sr.Torner de l’Església de Tots els Sants
(mormons) per conèixer què ens volen oferir.

-

Informació sobre el proper “Paratge”, a punt d’entrar a imprenta, que
presenta canvis en la fitxa bibliogràfica: coco-direcció entre Juanjo Cortés i
Andrea Rovira i configuració final del Consell de Redacció amb l’Avellí
l’Avel lí
André, Ramon Rovira, Dolors Vila i Rosa Salvadó.

-

Informació sobre el restaurant escollit per fer el sopar dels socis: “Els
pescadors”

-

Informació sobre la donació de llibres de l’Editorial Dalmau pels premis del

Concurs Literari “Sant Jordi”
-

Per a la primera taula rodona es proposa el llibre “Una mirada a Barcelona
des de les finestres gòtiques” de Carme Batlle i Teresa Vinyoles

-

Informació
Informació sobre el proper “Butlletí”, a punt d’enviar als socis per correu
electrònic.
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-

Informació sobre la publicació d’un article de la Dolors Vila a la revista
“Ausa” de Vic, extret de la seva tesina de Genealogia presentada a la
SCGHSVN.

17 de juny de 2013
2013
-

Informació sobre els actes de commemoració del 300è Aniversari dels Fets
de 1714, els quals s’aprova publicar en totes les organitzacions externes
que ens hi convidin.

-

Informació sobre les gestions que ha comportat imprimir el doble número
25- 26.
“Paratge” 25-

-

Informació sobre el nou organigrama i accions/ responsabilitats de
cadascuna de les vocalies.

-

Informació sobre la necessitat de que “la Societat” compleixi amb la LOPD.

-

Informació i valoració de la reunió mantinguda amb els representants de
Family Search (Sr. Joaquim Torner i Sra. Carme Gutierrez)

-

Valoració sobre la tancada realitzada per part de tots els membres de la
Junta el passat dia 1 de maig de 2013.
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-

Valoració molt positiva per part de la Junta sobre l’organització i assistència

a la “Diada”, fent
fent menció especial a la felicitació rebuda per part de la
direcció de l’ANC.
-

Convocatòria de la reunió organitzativa d’activitats pel curs 20132013- 2014, pel
dia 9 de juliol i recollida de propostes a realitzar.

-

Valoració molt positiva de l’excursió realitzada a Vic, el dissabte 18 de maig.

-

Informació sobre la possible collaboració
col laboració de l’ESAGED amb “la Societat”.

-

Informació sobre el futur de la presidència de la SCGHSVN manifestant que
en un curt/ mig termini s’haurà de pensar en el relleu de la direcció.

5 de setembre de 2013
2013
-

Informació sobre la distribució del “Paratge” 2525- 26, valorant el nou sistema
de distribució i mencionant algunes males interpretacions que s’han fet per
part d’un soci sobre l’oferiment de recollir la publicació directament a la seu
de l’entitat.

-

Informació sobre el “Calendari d’Activitats pel Curs Acadèmic 2013
2013--2014”,
el qual s’aprova per unanimitat, junt amb el tríptic d’activitats i cursos.

-

Aprovació del logo proposat i dissenyat per la MªdelsÀngels Espert per
commemorar el 30è Aniversari
Aniversari de la SCGHSVN.

-

Informació sobre la preparació de la sortida a Torroella de Montgrí.

-

Proposta sobre possibles activitats pensades per l’Andrea Rovira per
commemorar el 30è Aniversari de la SCGHSVN.

-

Proposta de dedicar la “Diada 2014” a la I Guerra Mundial.
Mundial.

-

Lectura de la carta d’agraïment de l’acte de reconeixement escrita pel Sr.
de Perlines el president i membres de la Junta.

-

Informació sobre la trobada a la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell
referent a actes relacionats amb els Fets de 1714.

-

Valoració
Valoració i rectificacions de l’organigrama de “la Societat” per anar definint
les responsabilitats i tasques de cada vocalia.

-

Aprovació de la creació d’una comissió encarregada de les activitats i actes
referents a la celebració del 30è Anivesari de la SCGHSVN,
SCGHSVN, formada per en
Pere Serra, la Rosa Salvadó i l’Àngel Martínez.

3 d’octubre de 2013
2013
-

Informació sobre la nova sessió del GDS programada a partir de la demanda
que han generat els propis socis.

-

Informació sobre algunes modificacions
d’activitats, externes a “la Societat”.

-

Valoració molt positiva de la sortida a Torroella de Montgrí.
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-

Valoració d’una possible collaboració
col laboració amb l’empresa “Ebla Manuscripta”, la
qual de moment s’acorda no realitzar però fa emergir la necessitat de crear
una carta de serveis de la SCGHSVN.

-

Informació sobre el treball de genealogia realitzat per la Dolors Saperas i
programat per presentar al desembre.

-

Informació sobre la trobada realitzada amb el soci Ramon Guillemat referent
al seu treball d’investigació genealògic.

-

Informació sobre les ajudes rebudes i sollicitades
sol licitades per “Paratge” durant
l’any 2013.

-

Propostes d’actes i activitats per part de la Comissió de celebració del 30è
Aniversari de la SCGHSVN per commemorar l’aniversari.

-

Informació sobre la possibilitat
possibilitat de que el “Seminari Permanent de
Paleografia”, treballi sobre uns cent pergamins de “Can Fatjó del Molí”
(Cerdanyola). S’aprova signar un contracte per convertirconvertir-ho en un projecte
pel “Seminari”.

-

Informació sobre una possible “Taula Rodona 1714”.

23 d’octubre de 2013: Reunió extraordinària
-

Reunió monotemàtica per definir l’organigrama i funcions de cadascuna de
les vocalies.

7 de novembre de 2013
2013
-

S’aprova comprar un nou ordinador, donat que el que contenia la Tresoreria
i la Biblioteca ha deixat de funcionar.
funcionar.

-

Informació sobre la preparació de l’acte de presentació del treball de
Genealogia de la Dolors Saperas.

-

Informacions sobre la modificació de les dates del Curs d’Heràldica.

-

Aprovació de la nova estructura interna de la revista “Paratge”, amb la
incorporació de l’Esmeralda Casanovas a la Secretaria.

-

Informacions sobre la intenció de publicar el número “Paratge” 27 en format
electrònic, tot i que no es deixarà de fer un tiratge d’exemplars en paper.

-

Aprovació del nou organigrama de “la Societat” i les funcions i tasques de
cadascuna de les vocalies. Seguidament es presenta el resultat acceptat
per unanimitat:

-

Informacions sobre la possibilitat de difondre els cursos a la revista

“Sàpiens”. S’aprova la proposta presentada per la Rosa Salvadó.
-

Proposta
Proposta de les activitats pensades des de la Comissió per commemorar el
30è Aniversari de la SCGHSVN
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Dolors Vila
Juanjo Cortés

Xavier Mora

Núria Roca
JosepJosep-Vicent Ferrando

Avel·lí
Avel lí André
Àngel Martínez
Àngels Espert
Antoni Cervantes
Enric Mayol
Andrea Rovira
Esmeralda Casanovas

Pere Serra

Junta
de
Govern
sortida de la reunió de
l’1 de maig.
(falten Ramon Rovira,
Leticia Darna i Joan
Peytaví)
Peytaví)

Rosa Salvadó

12 de desembre de 2013
2013
12 de desembre de 2013
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- A proposta del tresorer s’acorda que cada àrea presenti un pressup
pressupost
ost
aproximat de les seves despeses anuals, per poder elaborar el pressupost
gneral.
-

S’acorda redactar unes bases noves pel Concurs Literari “Sant Jordi”,
adreçades a escoles d’ESO, per poderpoder-les enviar a mitjans del mes de
gener, i afegirafegir-hi un concurs d’arbres genealògics.

-

S’acorda tornar a redactar el conveni de cessió dels documents de Can
Fatjó del Molí de Cerdanyola, amb les suggerències de Núria Roca.

-

S’acorda que, quan arribi el moment s’haurà de demanar permís a l’ANC
l’ANC
per organitzar els actes de lebració del 30è Aniversari de la SCGHSVN.

-

S’acorda entregar, a més del diploma, un ram de flors a la sòcia Maria dels
Dolors Saperas el dia de la presentació del seu treball.

-

Es comenta l’anunci que sortirà
sortirà a la revista “Sàpiens” el mes de gener i
s’acorda mirar si per la temporada 20142014-2015 se’n pot posar un a l’Avenç.

2.3.2.3.- Vicesecretaria
Responsable: Maria dels Àngels Espert i Clanxet
L’any 2013
consultes telefòniques, però
2013 des de la Vicesecretaria, han baixat les consultes
han aumentat les realitzades a través de correus electrònics: No arriben a
duescentes trucades i
gairebé cinc centes de
correus electrònics.
També

des

de
s’ha
assessorat
a diverses
persones com fer i com
aprendre a fer una
genealogia familiar.
familiar.

Vicesecretaria

Enguany no s’ha pogut
comptar amb ajuda del

Departament d’Història
Mediaval de l’UAB, no ens
han enviat cap alumne en
Pràctiques,,
això
ha
Pràctiques
dificultat la posada a punt
de diversos aspectes de
la seu, ja que l’horari de
secretaria s’ocupa
s’ocupa tot amb les tasques del dia a dia, i tot i així, no n’hi ha prou.
A la vegada, la Vicesecretaria dóna suport logístic a tots els grups de treball de
“la Societat
Societat”” i també col·labora
col labora amb la posada a punt de cursos, conferències,
Societat”,
“Diada de la Societat
”, “Sopar del Soci” i altres activitats que es celebren a la
nostra seu i fora d’ella.
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3.3.- DISCIPLINES DE “LA SOCIETAT”
3.1.3.1.- Genealogia
Grup de Treball de Genealogia
Genealogia

Projecte : “Monumenta Genealogica Cataloniae”
Cataloniae”
Responsable : Dolors Vila i Llivina
Membres : Esmeralda Casanovas i Casas,
Casas, Josep Climent i Parcet,
Parcet, Araceli Coll i Sanabra,
Sanabra,
Pilar García Sanjuán,
Sanjuán, Francesc Orriols i Navarro,
Navarro, Juan Osés Mas,
Mas, Rosa Parés
Parés i García,
García,
Aina Pascual i Jordi,
Jordi, Xavier Picó i Moreno,
Moreno, Joaquim Pont i Muñoz,
Muñoz, Rosa Salvadó i Rumech i
Roser Tey i Freixa.

Objectius : Estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a partir dels
arxius, principalment els parroquials.
Tasques realitzades:
realitzades:
- Aquest any s'ha publicat un article a Paratge com a conclusió del treball de la
parròquia de Valldoreix, on s’exposa tant l’obtenció i tractament de les dades que
ha facilitat la investigació genealògica com també els resultats estadístics i
demogràfics
demogràfics sobre els naixements, mortalitat, nupcialitat, migracions i altres
aspectes socials del Valldoreix dels anys estudiats. Ha estat un bon exercici com a
finalització d'un projecte per avaluaravaluar-ne el resultats, que han estat positius, en
forma d'articles,
d'articles, genealogies i l'increment de les nostra base de dades
genealògica.
- Els arxius parroquials de Santa Maria d'Agullana (Alt Empordà) és el projecte que
estem treballant en aquest moments. Ja hem pogut informar als nostres socis,
mitjançant petits articles
articles al Butlletí de membres del grup de treball, de algunes de
les trobades o informacions recollides en la nostra tasca i que han resultat de
interès general, com
"Les dispenses matrimonials" de Rosa Salvador; "Mort
d'un peregrí portuguès" de Xavier Picó o "La femenització dels cognoms" de
Dolors Vila.
Hem de continuar en aquesta línea de donar a conèixer les històries que
s'amaguen en els llibres antics.
- Fem una especial menció a la recerca que s'ha fet de l'estada del Coronel
Ermengol Amill, heroi de la guerra de 1714, a Agullana. Aquest militar es va casar i
va establir la seva família al poble durant la guerra de Successió . En la propera
edició de Paratge es publica un article on s'explica una part de la biografia de
l'Ermengol Amill i la seva família,
família, a partir de la documentació que hem disposat en
el treball.
Estat : Actualment estem a la 2º Fase de buidatge del projecte d'Agullana, que serà la
última abans de passar a obtenir els resultats genealògics i històrics de la feina que ha fet
13
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el grup durant tot aquest temps. Continuarem informant dels avenços tant en la història
de les famílies com del poble d'Agullana.

Naturalment estem oberts a la participació de tots els socis i sòcies que ens vulguin
acompanyar en l’aventura del coneixement del nostre passat a través de la nostra gent.

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
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,
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.
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.
- Genealogies enxarxades: S’introdueixen els arbres genealògics enxarxats pels
socis i sòcies. Aques
Aques any hi ha col·laborat
col laborat en Ramon Torredemer, al qual agraïm
molt la seva aportació. S'està treballant en l'adaptació de les dades genealògiques
per a la seva propera integració amb la resta de genealogies enxarxades.
Esperem més aportacions de la resta de socis i sòcies per poder esdevenir el lloc
de referència en la consulta d’arbres genealògics.
Última actualització el febrer de 2013, amb 28.362 persones.
- Genealogies publicades: S’està treballant en la incorporació de nous arbres
genealògics de les revistes
revistes de la SCGHSVN.

Projecte: Cases Pairals
Responsable: Ramon Rovira i Tubella
El projecte de les cases pairals segueix funcionant en el subdomini
www.pairals.scgenealogia.net amb les claus d’accés només
només per als socis. Hi ha un
llistat en continua elaboració, ampliació, correcció d’arbres de diferents masies
14
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de Catalunya. Durant l'any 2012 s'han ampliat alguns arbres i la incorporació
d'algun de nou. Són fitxers en format PDF protegits amb contrasenya. Tot
Tot aquell
poder--lo penjar.
que tingui un arbre d’alguna masia ens el pot fer arribar per a poder

Projecte: “Enxarxeunxarxeu-ho!
ho!”
Responsable: Enric Mayol i Sarroca
Objectiu : Facilitar l’intercanvi d’índexs i buidatges dels arxius, per tal de
compartircompartir-los amb la resta
resta de genealogistes. Aquest projecte estava en marxa
abans de l’any 2007. El projecte “Enxarxeu
Enxarxeu--ho!”
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.
Tasques realitzades :
El projecte
projecte EnxarxeuEnxarxeu-ho segueix amb les aportacions de socis i no socis.
En aquest any de 2013 han estat penjats els següents fons de CM de l'Anoia (ACAN
i ACA), Cens de l'Arboç, Notarials de St. Pere de Premià i St. Genís de Vilassar,
defuncions de Sabadell.
La sòcia Anna Olivella ha convertit en format Exel els fitxers d'Altafulla, St. Pere de
Riudebitlles, Castellví de Rosanes, La Jonquera, Martorell, Olesa de Montserat,
Tiana
i
alguns
fons
notarials
d'Esparreguera,
Vilafranca...
Fons revisats: Baptismes de St. Pere de Riudebitlles, CM d'Esparreguera, CM i
Testaments de Vilassar, Baptismes de Monistrol d'Anoia (Alt Penedès), Alella,
matrimonis (Maresme), Baptismes, matrimonis i òbits, de St. Llorenç d'Hortons (Alt
Penedès), Baptismes, matrimonis i òbits, de St. Sadurní d'Anoia (Alt Penedès),
Baptismes de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).
Darrers fons penjats: Notaris de Vilafranca del Penedès, s. XVII, Rocafort de
Queralt (baptismes, matrimonis i òbits), Arenys de Munt (baptismes), Premià de
Dalt (notarials
(notarials i matrimonis), Sabadell (defuncions), Badalona (matrimonis),
Arenys de Munt (baptismes), Alella (matrimonis), la Cerdanya, capbreus, Vilobí
d'Onyar (baptismes i òbits), Badalona (cens 1717), Maçanet de Cabrenys, Dosrius i
Canyamars, 33 índexs dels llibres de baptismes, matrimonis i òbits, Sant Celoni,
índex de baptismes, s. XIX, Arbúcies, índex dels llibres de matrimonis 1, 2 i 3,
Espinelves, baptismes, matrimonis i òbits (Osona), Martorell (CM, i d'altres, notari
Maynés. XVI), St. Just Desvern (confirmacions,
(confirmacions, enterraments, padrins i
baptismes)...
Ho podeu veure a:
http://www.scgenealogia.org/buidatges/buidatges.htm
Alguns fitxers no estan enllaçats perquè no compleixen els 100 anys
anys d'antiguitat.
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3.2.3.2.- Seminari Permanent de Paleografia
Responsable: Avel·lí
Avel lí André y Gabián
Membres del Seminari: Pedro Plaza Manzanedo, Àngel Martí
Martínez i Buendia,
Buendia, Araceli
Coll i Sanabra,
Sanabra, Carles Raurell i Vidal,
Vidal, Josep Climent i Parcet,
Parcet, Enric Ximenis
Ximenis i
Caamaño,
Caamaño, Dolors Buxó i Ausió,
Ausió, Ferran Manau i Graupera,
Graupera, Isabel Lobo i Satué,
Satué,
Josep Mª Bosch i Cabré,
Cabré, Miquel Domingo i Pujadas,
Pujadas, Pilar García Sanjuán,
Sanjuán, Puri
Fernández i Ferrer,
Ferrer, Raimon Jordi i Ferran,
Ferran, Rosa Salvadó i Rumech,
Rumech, Marta Planas i
Ginés, Tomasa Mayordomo i Leon i Maria dels Àngels López i Piqueras
Piqueras..

Incorporacions.-Durantaquestanys’hanincorporat al Seminari la Maria dels Àngels
López Piqueras i la Tomasa Mayordomo i Leon,
Leon, dues persones molt eficients i
assídues

Estat dels Projectes.- El Projecte I, dedicat als 94 manuscrits de l’Arxiu
Patrimonial del Mas Bulló (APMB) de Santa Eugènia de Berga (Osona), es va
culminar amb la publicació, al núm. 2525-26 de Paratge, dels 31 manuscrits que
restavensense publicar. Amb això es complia el compromísexpressat en el seudia i
assumitpersonalmentpel coordinador del Seminaricom a tasca seva i no del grup.

El Projecte II.- En el mateix núm. 2525-26 de
Paratge, acabat d’esmentar, també es
van publicar les transcripcions dels
primers 17 pergamins, que formen part
de la trentena de documents antics de
l'Arxiu Parroquial de Sant Cebrià de
Valldoreix (APSCV). Aquest és el nostre
Projecte II i elvam iniciar el setembre de
2011. Es pot dir que els 17 documents
publicats ens van ocupar pràcticament la
totalitat de la tasca realitzada
realitzada pel
Seminari durant l’anterior any 2012.
L’any 2013, emperò, ha estat dedicat als 13 pergamins restants de la col·lecció
col lecció
APSCV, alguns dels quals han resultat especialmente llargs i complicats pel seu
estat de conservació, i també per no poder accedir
accedir als originals.
Cronològicament, s’ex
s’extenen des de l’any 1454 (doc. 18) fins a l’any 1622 (doc. 30) i
la seva tipología es distribueix així: vendes, 4; establiments, 3; testaments, 2;
àpoca, 1; instituciód’aniversari, 1; reclamació, 1; fundacióconfraria,
fundacióconfraria, 1.

Dinar de fi de curs.- El dissabte 6 de juliol vam celebrar, de manera
gastronòmicament brillantíssima, la nostra cloenda del curs 20122012-2013 del
Seminari Permanent de Paleografia. La celebració va tenir lloc al Manso Trabal de
Valldoreix on resideix la
la Nostra companya de Seminari,Puri Fernández, la qual,
sota l’excel·lent
l’excel lent batuta culinària del seu marit, Joan Trabal, va satisfer amb escreix
les apetències gastronòmiques de tots els assistents. Com sempre, la seva paella
d’arròs va brillar amb el màxim d’esplendor.
Punt important, dins aquesta festa, va ser l’anunci del coordinador del Seminari i
professor dels Cursos de Llatí de la SCGHSVN, Avel·lí
Avel lí André i Gabián,
Gabián, proposant
que, en endavant, se n’encarregués d’aquests cursos la professora del Seminari
de Llatí, Marta Planas i Ginés,
Ginés, la qual va assumir des d’aquell moment el repte amb
el gran sentit de responsabilitat que la caracteritza
16
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3·2
1.3 2·1.
1.-Taller de Llatí
Responsable: Marta Planas i Ginés
Ginés
Membres del Taller: Araceli Coll i Sanabra, Rosa
Rosa Salvadó i Rumech, Pilar García
Sanjuán, Puri Fernández i Ferrer, Dolors Buxó i Ausió,
Ausió, Tomasa Mayordomo i León,
Maria dels Àngels López Piqueras, Isabel Lobo i Satué, Josep Climent i Parcet,
Jordi Lleonart i Aliberas i Raimon Jordi i Ferran
Ja fa tres cursos que un grup reduït de membres femenins de la societat vam
començar a reunirreunir-nos en dimarts alterns amb el propòsit d'escatir allò que
amagaven els documents que es treballaven al seminari de paleografia. El repte
era prou important i engrescador alhora!
alhora! Un reduït grup femení, que amb sort ja
s'havien endinsat en la llengua llatina clàssica en els seus estudis , però que, molt
probablement, l'havien oblidat, ara s'havien d'enfrontar a textos en llengua llatina
medieval.
La paciència, la bona voluntat,
voluntat, les ganes i fins i tot l'entusiasme de les membres
del grup foren les claus perquè hi hagués un segon any. Però no fou fins aquest
curs que el seminari veié augmentà el nombre dels seus membres i d'aquesta
manera es consolidà.
Enguany sóm deu persones que
que de manera regular dimarts si, dimarts no, ens
enfrontem a un nou repte; integrar els nous membres, alguns masculins, al ritme i
nivell al qual ja havia arribat
el grup. Els documents que
treballem giren al voltant de
la vida d'artistes, pintors
per ser més exactes. N'hem
acabat un primer recull que
ens ha servit per posarposar-nos
al dia i repasssar conceptes
bàsics de morfologia i
sintaxi. Després de les
festes
de
Nadal
ens
proposem treballar
uns
documents sobre el pintor
Lluís Borrassà i el seu
esclau Lluc.
La metodologia de treball emprada en el seminari té com a objectiu que els seus
membres puguin enforntarenforntar-se tot sols a un text en llatí medieval i entendre'l en la
seva totalitat.
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3.3
3.3.- Consultes d’Heràldica i Nobiliària
Responsable: Leticia Darna y Galobart
Membres del Grup: Ramon Rovira i Tubella i Pere Serra i Rosell
Durant l'any 2013 hem tingut més d'una desena de consultes que s'han passat al
grup via ee-mail per tal de debatredebatre-les i donar opinió en la gran majoria. Les
consultes més simples
simples es resolen des de secretaria.
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 o eclesiàstics. Unes altres 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. En molts casos s'han elaborat informes gratuïts
quan han calgut les comandes rebudes.

3.4
3.4.- Seminari de Sigil·lografia
Responsable: Pere Serra i Rosell
Durant tot l’any el “Seminari” va continuar les seves tasques encetades a finals de
l’any 2012 i en acabracabr-les es començarà un projecte nou: la realització del catàleg
de segells que acompanyen els quaranta vuit pergamins del Fons Municipal de
Balaguer, que es troben custodiats a l’Arxiu Comarcal de La Noguera. Aquests
documents tenen un gran interès per la història de la ciutat de Balaguer i es
planificarà un desplaçament dels membres del “Seminari”, a fi de poder prendre
contacte directe amb els segells estudiats.

4.4.- BIBLIOTECA – BIBLIOGRAFIA
Responsable: Esmeralda Casanovas i Casas
La biblioteca continua en situación precària a falta d’una total revisió per
actualitzar el seu potencial, ordenar
ordenar i relligar els articles per màteries i fer un
acurat índex digital a fi efecte de que tothom pugui consultarconsultar-la sense problemas.
Estem a l’espera d’un equip informàtic nou per poderpoder-ho dur a terme.
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5.5.- PUBLICACIONS
5.1.5.1.- “Paratge”
Responsable:
Responsable: Andrea Rovira i Bordonau.
Durant l’any 2013 “la Societat” va publicar el núm.25núm.25-26, doble número de la
revista, amb un alt contingut científic i genealògic sense oblidar mai la resta de
disciplines de la SCGHSVN i altres àmbits del coneixement afins a elles.
elles. És el
núm.25núm.25-26 un dels exemplars més complets, amb gran diversitat d’autors i amb
una important difusió en entitats i àmbits culturals i científics.
Des el Consell de Redacció al mes de desembre es va tancar l’índex del nou
“Paratge” núm.27, el qual sortirà
sortirà publicat durant l’any 2014 i que tindrà coma
novetats la seva publuicació online i el relleu en la Direcció.
Tots el membres del Consell i la Secretaria aprofiten per agrair a JuanJuan-José
Cortés la seva dedicación en els números anteriors com a director
director i coordinador
de la revista, el qual l’ha portat a convertirconvertir-se en un referente científic i de gran
prestigi i reconeixement tant dins com fora de l’àmbit català.

5.2.5.2.- “Butlletí”
Equip responsible dell “ButlletÍ”: Xavier Mora i Giné,
Giné, Enric Mayol i Sarroca i Núria
Roca i Fàbrega
L’equip responsable del Butlletí ha sofert canvis
durant aquest any. Tant la Sofia Garçon i Peyrí com
en Xavier Mora i Giné, han deixat l’equip de redacció
per motius d’excés de feina i el no poder disposar
de tot els temps
temps necessari per participar en la
redacció del nostre butlletí.Voldria aprofitar
l’avinentesa per a agrairagrair-elsels-hi el temps, l’esforç i la
dedicació que han tingut durant aquests 7 anys en
aquests projecte. Des de l’Agost del 2007 hem estat
treballant de forma
forma molt coordinada i animada en la
recollida, redacció i maquetació de la nostra
publicació. Ha estat un munt de reunions i trobades
en la que hem gaudit d’un perfecte ambient de
treball, hem gaudit i ens ho hem passat d’allò més
bé donant forma a una publicació
publicació que crec que està
a un nivell de qualitat més elevat del que ens
pensàvem assolir inicialment.
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L’equip de redacció actual està format per Enric Mayol Sarroca i Núria Roca
Fàbrega. També cal esmentar que el Butlletí no seria possible sense la
participació
participació de tots aquells socis i grups de treball que de forma voluntària (o amb
la nostra insistència), ens han aportat col.laboracions a publicar.
Aquest any, l’equip de redacció, s’ha reunit diverses vegades de forma presencial
o virtual. Aquestes reunions
reunions han estat per a la coordinació i disseny dels dos
butlletins que s’han publicat durant aquest any (números 15 i 16). Concretament,
en aquestes reunions s’han posat en comú les diferents aportacions de socis i
vocalies recollides i rebudes, s’ha valorat la seva rellevància respecte a les
disciplines de la Societat i s’han seleccionat les que es consideraven més adients,
a més de redactar, maquetar i editar la nostra
publicació.
En aquests darrers números hem iniciat la
publicació del Butlletí de forma virtual
virtual entre els
socis. Per una banda, per a reduir les despeses
d’impressió i de distribució postal del mateix, i
per l’altre, per adaptaradaptar-nos a les noves
tecnologies existents i tenirtenir-lo disponible de
forma més immediata a la seva publicació. El
tiratge en paper de cada número s’ha reduït a
300 exemplars aproximadament, que s’han
distribuït entre entitats culturals i arxius.
Com ja es tradició, en el darrer número
d’enguany, s’hi han afegit els treballs guanyadors
del concurs literari Sant Jordi del 2013. També
També
durant aquest any 2013, hem incorporat una nova
secció específica de Paleografia titulada“El Racó del Paleògraf” a càrrec d’Avel.lí
André. També s’ha relaxat la restricció de 300 paraules màxim en les aportacions,
per les característiques d’alguns texts
texts que son difícil de reduir. Però, l’equip vol
seguir mantenir aquesta restricció per tal de donar opció a la publicació de moltes
més aportacions.
Finalment, voldríem agrairagrair-vos a tots els socis i grups de treball les vostres
aportacions, valoracions i propostes
propostes de millora al disseny i contingut del Butlletí.
Moltes gràcies. Comptem que ens seguireu donant material a publicar i seguireu
col.laborant amb aquest Butlletí que vol ser un mecanisme més de comunicació
entre socis.
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6.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS

6.1
6.1.- Tesines 2013
2013
Responsable: Andrea Rovira i Bordonau
Redacció: Dolors Vila i Llivina i Ramon Rovira i Tubella
El dilluns,
febrer,, el nostre soci Josep
dilluns, 11 de febrer
Climent i Parcet, va fer la defensa del seu treball
de tesina:
tesina: “Una nissaga de més de 700 anys: Els
Parcet”.. El Tribunal format pel nostre president
Parcet”
JuanJuan-José Cortés i García (en substitución de
Sofia Garçon i Peyrí),
Joan Peytaví i Deixona i
Núria Roca i Fàbrega, va
valorar
molt
positivamente la feina de
recerca i exposición
realitzada pel sr. Climent, amb l’orientació de la seva
tutora Dolors Vila i Llivina.
El dilluns, 16 de desembre, la nostra estimada sòcia
Maria dels Dolors
Dolors Saperas i Lárdiez, va presentar la seva

“Proposta d’un treball de recerca de documentación per
genealògic
fer un arbre genealò
gic del cognom Oliver, d’una
Penedès”;; treball en que s’enumeren i
nissaga del Penedès”
organitzen els diferents documents referents a la citada
citada
nissaga i exemple de metodologia i precisió realitzat per l’autora amb el suport del
seu marit, Víctor Oliver.

6.2
6.2.- Cursos 2012
2012-2013
2013
Com ja és habitual a “La Societat
Societat””, al llarg del Curs Acadèmic 201
2012
2-2013
2013 s’han
continuat celebrant els cursos habituals
habituals de formació impartits al llarg de sis
sessions d’una hora i tres quarts, per professors qualificats i sempre relacionats
directament amb les nostres disciplines. A més, com ja és costum es van
continuar oferint a la seu de la SCGHSVN, a l’Arxiu Nac
Nacional
ional de Catalunya dins
l’horari de 7h a 3/4de9h
3/4de9h del vespre (19h a 20,45
20,45h)
0,45h)
El programa va quedar així:

Medieval--Iniciació”, a càrrec d’Avel·lí
“Llatí Medieval
d’Avel lí André i Gabián, curs que es va haver
de suspendre per falta d’assistència.
d’assistència.

Paleografia”
ia”, (dimarts des del 12 de febrer al 19 de març),a
“Iniciaciació a la Paleograf
març),a
càrrec de Xavier Mora i Giné, amb vuit assistents.
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Genealogia”, (dimecres des del 13 de febrer al 20 de març), a càrrec de Sofia
Garçon i Peyrí, amb setze assistents. Per motius estrictament personals Sofia
Sofia
Garçon no va poder seguir amb el curs i es va haver de substituir després de la
segona sessió i acabant
acabantnt-lo l’A
l’Aina Pascula i Jordi i el Ramon Rovira i Tubella,
Tubella,
impartint dues classes cadascun.

lografia”,
”, (dimarts, des del 30 d’abril al 4 de juny),a
“Sigil·lografia
juny),a càrrec de Pere Serra i
Rosell,
Rosell, amb vuit assistents.

“Heràldica”, a càrrec de Leticia Darna y
Galobart, i “Recursos Informàtics al servei de la
Genealogia”, a càrrec d’Eric Mayol i Sarroca,
tampoc es van
van arribar a fer per falta
d’assistència.
d’assistència.

6·3
6 3.- Tallers 2012
2012-2013
2013
Durant l’any 2013 es van programar dos
“tallers” dins del Curs Acadèmic 20122012-2013:
2013:

“Recerques Informàtiques a Internet al servei de la Genealogia”, en dues sessions
(16 i 17 de gener) a càrrec d’Enric Mayol i Sarroca, amb una asistencia de tr
tretze
persones i “Construcció d’Arbres Genealògics”, en tres sessions (5, 6 i 7 de
febrer), a càrrec de Juanjo Cortés i García, Mª dels Àngels Espert i Clanxet, Ferran
Manau
Manau i Graupera i Enric Mayol i Sarroca,
Sarroca, amb asistencia de divuit persones.

També durant l’any 2013, alguns dels postres
professors van ser requerits en altres entitats
per impartir cursos sobre les postres
disciplines, així doncs, Avel·lí
Avel lí André i Gabián
des del mes de març va començar a donar
classes pràctiques de Paleografia al Col·legi
dels Salesians del carrer de Rocafort de
Barcelona convidat per la nostra sòcia Carme
Francitorra.
De forma similar, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà a Figueres, es va posar en
contacte amb nosaltres perquè Enric Mayol i Satorra impartís el curs “Com
aprofitar Internet per a la Recerca dels Avantpassats”, de quatre hores, que es va
repetir en tres ocasions durant el mes de març donat l’interès generat i amb
l’assistència de setanta cinc persones.
Dues experiències molt enriquidores i una oportunitat pels nostres professors,
que, per una banda poden analitzar formes diferents de formar, impartir docència
i difondre el coneixement de les nostres disciplines en àmbits més enllà de la
nostra seu de l’Arxiu Nacional de Catalunya, i per l’altre, difondre l’existència i els
serveis que oferim com a Societat Catalana de Genealogia
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6·5
6 5.- Conferències
A l’any 2013
2013 va continuar el cicle de conferències presentat al mes d’octubre de
2012
2012:
22 d’abril
Pensamentt nacional català als segles XVI i XVII” , conferència que va
d’abril.
’abril.-“Pensamen
anar a càrrec del Catedràtic d’Història, Miquel
Solé i Sanabra, que va fer una exposició molt
acurada de la situació social catalana a l’España
dels últims Austrias. (Hi van assistir quinze
persones)
persones)
13 de maig.
maig.- Aprofitant la presentación (virtual)
del núm.25núm.25-26 de la revista “Paratge”, Rafael
Català i Dalmau (editor), va impartir la
conferència: “Els llibres, una eina al servei del

coneixement”, sobre la seva experiència dins
del món editorial. Les preguntes i discussió
final amb els assistents sobre les noves
tecnologies, el llibre electrònic i les autoautopublicacions va ser molt activa i entusiasta.
10 de juny.
juny.- El nostre President, JuanJuan-José
Cortés i García (Historiador i Màster en
Història Medieval)
Medieval) va impartir la conferència

“Pere el Catòlic a la Batalla de Muret – 12 de
2012setembre de 1213”, que tancaria el cicle 20122013. Va ser molt interessant ja la importància
del personatge no s’adiu amb la desconeixença
que moltes vegades es té d’ell. El relat es va
acompanyar de nombroses anècdotes que van
fer passar una bona estona al’auditori.
21 d’octubre.d’octubre.- Per encetar el nou Curs 201320132014,
2014, LluísLluís-Ferran Toledano (Dr. En Història
Moderna i Contemporània –UBUB-), va impartir la
Carlisme
conferència: “Família i Ca
rlisme Català”, amb la
qual ens va il·lustrar
il lustrar de l’evidència del model
familiar defensor de la tradición i la continuitat de la primogenitura que suposava
el Carlisle.
14 de novembre.novembre.- Jesús Sánchez Chacón (Family Search), va venir per segona
vegada a informar
informarormar-nos sobre les novetats del portal informàtic, sota el títol:
“Últimas novedades del portal de búsqueda de FamilySearch.org”. Expert
genealogista i màxim responsable de la digitalització de fons documentals de la
Península Ibèrica, ens va presentar les
les darreres novetats introduïdes. Amb trenta
dos assistents, va ser amb diferència la conferència més participativa dels últims
anys, on els assistents van fer una allau de preguntes al conferenciant.
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6·6
6.- Sortides culturals
dissabte,
ssabte, 26
26 de gener:
gener: Visita
Visita guiada a la Seu d’Egara.- Tot i el fred gèlid que feia,
es van reunir un bon nombre de socis per visitar l’interessant grup episcopal de
Terrassa, conjunt candidat a convertirconvertir-se en Monument Patrimoni de la Humanitat
per la seva importància històrica i artística. Es van poder veure, apart dels tres
edificis principals (església parroquial, basílica i baptisteri),
baptisteri), els seus continguts
mobles i les pintures murals i els retaules,
retaules, també les restes paleocristianes, les
tombes antropomòrfiques, els mossaics i les canalitzacions exteriors.
dijous
dijous,
jous, 28 de febrer:
febrer: Visita guiada al Museu Marítim de Barcelona.-Un grup d’unes
quinze persones van ser guiats pel responsable del Centre de Documentació que
Museu.
eu. La col·lecció
els va oferir una àmplia exposició dels fons arxivístics del Mus
col lecció té
el seu orígen en els materials i documentació cedits per l’Escola Nautica de
Barcelona, fundada l’any 1769. Actualment conserva fons procedents de tots els
àmbits de l’activitat marítima, relacionats tanta
amb institucions públiques coma
coma mb empreses
privades del sector. També es van poder veure
una important col·lecció
cartes nautiques,
nautiques,
col lecció de car
moltes d’elles de l’Edat Mitjana.
Mitjana.
dilluns
dilluns,
lluns, 11 de març:
març: Visita a l’Arxiu de Protocols
Notarials de Barcelona.- Una vintena de socis
van poder gaudir de
de la visita guiats pel seu
director i també soci de la SCGHSVN, el
Dr.Laureà Pagarolas, que els va fer passar a la Sala Noble del Col·legi
Col legi on va fer un
parlament introductori i tot seguit es va passar a la sala d’investigadors on van
poder veure el “Llibre Índex” de tots els protocols clasificats per escribans,
notaris o dates. També va aprofitar l’avinentessa per explicar els mètodes de
conservación de documents: prevenció, restauración i reproducción.
dissabte,
dissabte,

20

d’abril
d’abril:
’abril:

Visita

guiada

a

la
Biblioteca Nacional
Nacional de Catalunya.- La
bibliotecària
Sra.
Marga
Losantos
va
acompanyar a una quinzena de socis per un
recorr
recorregut per l’impressionant edificio gòtic,
gòtic,
mentre anava explicant l’origen de l’edificació i
el procés de creació de la Biblioteca l’any
1907. El primer
primer document que s’hi conserva és
del segle VIII i un dels més importants, les
Homilies d’Organyà, entre altres. La visita va resultar molt interessant per a tots
els assistents.
dissabte,
dissabte, 18 de maig:
maig: Sortida d’un dia a Vic per visitar l’Arxiu i el Museu
l’Arxiu--Biblioteca de la
Episcopal.- En arribar a Vic el grup de socis es van dirigir a l’Arxiu
Catedral, on van ser debuts pel Dr. Miquel dels Sants Gros, que molt amablemente
els va acompanyar durant tot el recorregut, ensenyant un dels fons documentals i
24

Memoria de l’any 2013 de la SCGHSVN

bibliogràfics
bibliogràfics més importants de Catalunya, actualmente gairebé tots
informatitzats.
informatitzats. En acabar la visita es van dirigir cap al Museu Episcopal on van
poder admirar les col·leccions
col leccions d’Art Romànic i Gòtic,
Gòtic, el segon fons més important
paral lel
després del MNAC i en paral·le
lel al del Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona . després de visitar
ampliamente el Museu, uns quants integrans del
grup van optar per fer una visita turística per la
Ciutat dels Sants i per últim, després de gaudir d’un
excel·lent
l’esplèndida Catedral
excel lent dinar, es va visitar l’esplèndida
dissabte,
dissabte, 28 de
de setembre:
setembre: Sortida d’un dia a
Torroella de Montgrí per visitar l’exposició de
Ceràmica Heràldica a la Fundació Mascort.- Deu socis es van aplegar per fer una
visita a Torroella de Montgrí, primer fen un recorregut pel bonic poble
poble del Baix
Empordà, guiats per Andrea Rovira i després d’un esplèndit dinar al
al restaurant
“Palau lo Mirador”, la també companya Leticia Darna els va guiar per l’exposició
de ceràmica organitzada per la Fundació Mascort i el Museu de Ceràmica de
Barcelona
na, amb una explicació molt documentada.
Barcelo
dissabte,
dissabte, 23 de
de novembre:
novembre: Visita guiada al Monestir Benedictí de Santa Maria de
Valldonzella de Barcelona.- VintVint-i-sis persones van
tenir el plaer de ser guiats per Antoni Albacete i
Margarida Güell, autors del llibre:
llibre: “El Reial Monestir
(1147--1922)”, pel
de Santa Maria de Valldonzella (1147
magnífic i desconegut monestir avui en dia d’estil
modernista, però en orígen gòtic cistercenc. Tot i el
fred, el matí va transcorre sense donardonar-se’n
compte, poden contemplar estances no ofertes al
públic en general. En acabar els “guies” van tenir
l’amabilitat de signar exemplars del seu llibre als assistents que l’havien adquirit.

7.7.- “DIADA DE LA SOCIETAT”
dissabte, 8 de juny.
juny.- Coincidint, com
sempre, amb la Jornada de Portes
Obertes de l’Arxiu Nacional de
Catalunya, vem celebrar la nostra “Diada
de la Societat”, aquesta vegada
dedicada al món de la gent de mar: “La
Nostra Mar i la seva gent”, amb
interessants conferències que ens van
perpetre endiosarendiosar-nos en el món de la
pesca, el fenómeno migratori anomenat
“anar a fer les Amèriques” i les rutes
marítimes de la Mediterrània..
Mediterrània..
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7·1.
7 .- Conferències
7·1·1.
1. “La pesca a la costa catalana. Exemple: la Confraria de
José-Manuel Juárez
Juárez Juárez,
Juárez, Patró Major de la confraria
pescadors de Barcelona”.Barcelona”.- Josées va mostrar molt honorat de poder parlar davant dels nostres socis sobre els
problemes, dificultats i la duresa del seu treball, al·legant
al egant que mai fins aleshores
ningú havia comptat amb ells per dedicar una jornada
a la gent de mar.
Apart de venir encantat d’impartir la conferència, la
Confraria també va col·laborar
col laborar deixantdeixant-nos una gran
quantitat d’objectes per l’exposició
7·1·2.
2.

“El paissatge humà de la Pesca
Catalana”.--Alfons
Catalana”.
Garrido i Escobar, Dr.
en
Història,
Documentalista
i
Investigador
del
Museu de la Pesca de
Palamós, va tractar el
tema del món de la pesca des de la visió més
social i familiar

7·1·3.
3. “Els “americanus” a través de
Exemple:: Sitges”.
Sitges”.-- Xavier Miret i Mestre, arxiver de
la documentación dels arxius. Exemple
l’Arxiu Històric de Sitges, va parlar del tema de l’emigració a través de la
documentación que es troba als arxius, tema del qual en té un gran coneixement
donada l’importància d’aquest municipi del Garraf en quan
quan a les onades
migratòries d’anada i tornada de població a Amèrica.
7·1·4.
4. “Rutes marítimes: Barcelona i la Mediterrània a l’Edat Mitjana”.Ja a la tarda i per tancar les conferències de la “Diada”, el nostre President,
President, JuanJuanJosé Cortés i García, historiador i Màster en Història Medieval, ens va parlar de les
diverses i múltiples rutes que es van establir a la
Mediterrània al llarg de l’Edat Mitjana i dels
intercanvis tan comercials com culturals que
això va comportar.
7·2.
2.comportar.
2.- “La Nostra mar i la
gent”.-- L’exposició es va situar de nou al
seva gent”.
vestíbol de l’Arxiu Nacional de Catalunya i es va
poder comptar com ja hem apuntat en un altre
apartat, amb la valuosa col·laboració
col laboració de la
Confraria de Pescadors de Barcelona,
Barcelona, que ens
va deixar des de xarxes, quadres amb les arts de
pesca típiques del litoral català i utensilis
diversos emprats en els vaixells. També es van exposar una bona quantitat de
objectes
es de famílies
llibres especialitzats de tots els temes tractats, treballs i object
d’”indianus” cedits per diversos socis; mapes de les principals rutes comercials,
etc…
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(Com ja hem fet en altres ocasions, hem d’agrair la valuosa col·laboració
col laboració del
Departament de Drets d’Autor d’Edicions 62, per permete’ns reproduïr imatges
del llibre de Carles Barral, “Catalunya des del Mar”)
Andrea Rovira i Bordonau en va ser la comisaría i Àngels Espert i Clanxet va tenir
cura del disseny i el muntatge.
muntatge.

7·3.
3.3.- Tallers infantils.
infantils.-Com ja va sent
habitual des de fa uns quants anys,
anys, durant tota la
“Diada” va estar obert un taller d’activitats perquè
els més petits poguessin estar entretinguts
mentre pares i avis gaudien de les conferències.
Es va cuidar de tota l’organització Andrea Rovira i
Bordonau, que va ser recolzada per Sílvia
Sílvia Crespo
i Espert i Jordi Sunyer
Sunyer i Gomà
7·4..- “IV
“IV Concurs Literari Sant Jordi”.- Com
a cloenda de les activitats de la “Diada”, apart del picapica-pica i la copa de cava, es
van entregar els premis del Concurs Literari “Sant Jordi”, amb dos accéssits
accéssits en
categoria d’adults, un primer premi en categoria infantil i un premi en categoria
dibuix pels més petits. (Podeu trobar tots els premis publicats al “Butletí” núm.16
de la SCGHSVN)
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8.8.- “SOPAR DEL SOCI”
Per finalitzar el Curs i seguint amb la temàtica
temàtica de la “Diada”, el “Sopar
Soci”” es va celebrar al restaurant “Els Pescadors” de Poblenou, antiga taverna
del Soci
on els pescadors anaven a menjarmenjar-se la morralla que trei
treien de les barques i no
podien vendre. Una vetllada perfecta en que es va aprofitar per, a més de entregar
els diplomes acreditatius de l’assistència als cursos de la SCGHSVN, també es va
fer un merescut homenatge al Sr. Felipe de Perlines y Carretero, que durant molts
anys ha estat al servei de “la Societat” com a membre de la Junta de Gover
Govern,
n,
Tresorer, Vocal de Nobiliària i soci sempre actiu i disposat a col·laborar,
col laborar, que va
estar acompanyat per la seva agradable esposa i un dels seus fills.
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9.9.- PREMSA I RELACIONS EXTERIORS
_El 21 de maig membres de la Junta de Govern es van reunir amb una
representación de FamilySearch per
mirar d’ampliar la col·laboració
col laboració iniciada
ja fa uns anys amb el sr. Jesús Sánchez
Chacón. La trobada va ser molt
satisfactòria, amb el compromís de
continuar els contactes.
_El 7 de juny aprofitant la Jornada
Jornada de
Portes Obertes a l’Arxiu Nacional de
Catalunya que la SCGHSVN fa coincidir
amb la seva “Diada”, el nostre President,
JuanJuan-José Cortés va ser entrevistat per
una periodista de Cugat.cat
la
plataforma d’internet de Radio Sant
Cugat.
_L’1
L’1 d’octubre va surtir publicada a la contraportada de “El Periódico “ , en la
secció
anomenada “Gent
Corrent”, una entrevista a la
nostra companya coordinadora
del Seminari de Genealogia i
professora
del
Curs
de
Genealogia, Dolors Vila i
Llivina,
realitzada
pel
periodista Mauricio Bernal, que
després de contectar amb la
Secretaria
Secr
etaria de la nostra seu, va
anar a l’A
l’Arxiu Nacional on es va
estar durant unes bones hores
parlant amb la Dolors, de la
seva
experiència
com
a
genealogista, les recerques
realitzades, etc…no tan sols vist com a procés d’elaboració d’un arbre
genealògic, sinó
sinó també com una font de
coneixement de les tradicions, costums i
curiositats de la vida dels postres
avantpassats, que en aquesta ocasió es
focalitzava més concretamente a la vida a
pagès. L’experiència segons va confirmar la
mateixa entrevistada, va ser interessant i una
nova oportunitat per explicar i difondre “la

Societat”.
(L’entrevista

la

podeu

trobar

a:

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/dolors
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/dolors/ca/noticias/societat/dolors-vilavila-elsels-masoversmasovers-sempresemprevenienvenien-dalgundalgun-lloclloc-2706014)
2706014)
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_El 13 de novembre Laura Gou, periodista de Televisió de Sant Cugat, dins del
programa “Contraportada”,va fer una entrevista al nostre company Ramon Rovira,
webmàster i especialista
especialista en Heràldica i
Cases Pairals de “la Societat”. L’entrevista
va girar entorn de les activitats que es
duen a terme a la SCGHSVN, els cursos,
conferències, publicacions, seminaris,
grups
de
treball,
recerques
genealògiques, els cognoms i com es pot
pot
començar a fer una genealogia familiar
començant de zero.
(l’entrevista la podeu trobar a l’enllaç de
YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=zuwvXoNAHaI )
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“Memòria“Memòria-2013
2013” de la Societat Catalana de
Genealogia, Heràldica,
Heràldica, Sigil·lografia,
Sigil lografia, Vexil·lologia
Vexil lologia
i Nobiliària”
Jaume I, 3333-51 (ANC) -0819508195-Sant Cugat del VallèsVallèsTèl. 93.554
93.554.
54.52.
52.50
Adreça electrónica: scgenealogia.cultura@gencat.cat
Página web: www.scgenealogia.org
març de 2014
2014
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