BUTLLETÍ
Núm.20
EDITORIAL
Aquest nou “Butlletí” arriba amb la voluntat de començar una nova temporada (2016-2017)
informant-vos de les diverses activitats que estem preparant perquè agradin a tothom i fervos un resum i valoració del tancament del Curs 2015-2016.
La nostra satisfacció fora que vosaltres, tots els nostres associats, participéssiu molt més en
totes elles i féssiu suggeriments per millorar-les, amb l’objectiu d’una més àmplia
assistència. És per això que des del Consell de Redacció del “Butlletí” us volem recordar
que teniu a la vostra disposició diferents canals per posar-vos en contacte directament amb
“la Societat”, ja sigui a través de l’atenció telefònica o presencial, el correu electrònic o les
xarxes socials.
Un dels grans reptes d’aquest nou curs serà l’activació de la nova pàgina web que busca la
difusió de les nostres disciplines a més de cercar la complicitat i implicació de tots els
nostres socis per seguir creixent com a entitat de referència.
Esperem, doncs, les vostres idees i sobretot, la vostra presència...
Consell de Redacció del “Butlletí”

LES NOSTRES ACTIVITATS
Diada de la Societat”, dissabte 11 de juny de 2016
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 vinti-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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Dilluns, 18 d’abril de 2016: “Berenguer de Saltells, heroi o
malvat”, conferència a càrrec de Miquel Sánchez i González
(Historiador).
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.

Cicle de conferències: “El Món dels Llibres”, dimecres 6,
13, 20 i 27 d’abril de 2016
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 (Seu de l’Associació Espanyola
d’Amics dels Castells de Barcelona)
“Els llibres del Món Jueu”, a càrrec del Dr. Manel Forcano
(Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona)

Dilluns, 23 de maig de 2016: “Quan la terra promesa era el
Sud: la immigració francesa als segles XVI i XVII”,
conferència 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.

El cicle va ser molt interessant , amb una assistència de trenta
persones de mitjana. 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.

Dimecres, 15 de juny de 2016: “Els títols del Regne atorgats
per Alfons XIII”, conferència a càrrec de Borja de Riquer
(Historiador)
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”

Cursos i Tallers

Dissabte, 16 d’abril: Ruta Cervantina per Barcelona.
Començant per la Font de Canaletes, el nostre president JuanJosé 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.

_Els dimarts entre el 29 de març i el 3 de maig, Juan-José
Cortés va impartir el Curs de Paleografia, amb l’assistència de
deu persones.
_Els dimarts entre el 10 i 31 de maig, Borja de Querol va
impartir el Curs de Nobiliària, amb l’assistència de vuit
persones.
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_El dijous 14 d’abrilr: Xavier Mora va impartir el taller
de:“Cronologia”, amb l’assistència de vuit persones.
_El dijous 12 de maig: Andrea Rovira va impartir el taller
de:“Conservació Documents”, amb l’assistència de quinze
persones.
Un cop més s’ha confirmat l’èxit d’aquesta modalitat de
formació dins el ventall d’activitats que s’organitzen des de la
SCGHSVN. Degut al volum d’assistents va ser impossible
realitzar casos pràctics de creació de carpetes de conservació
per a la documentació, però sí que es van poder mostrar
diferents materials de conservació i explicar les seves
característiques aplicades directament a les casuístiques que
cada participant anava aportant.

“Sopar del Soci”, divendres 17 de juny de 2016
El passat divendres 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.

NOVETATS
Llegat de Francesc París i Bussé
El proppassat 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.
Ferran Manau i Graupera
(Coordinador del Seminari de Genealogia, soci núm.592)
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ELS SECRETS DELS ARXIUS
Vila-Rodona, sin archivo ni memoria histórica.Amb la seva autorització, reproduïm l’article del nostre
company José-Daniel Vila Robert, publicat al Diari de
Tarragona el 24 de maig de 2016.
Se ha dicho que en Tarragona y sus comarcas las cosas son
muy diferentes a las de otros lugares, en mi opinión,
acertadamente. Vila-rodona es un municipio del Alt Camp,
punto neurálgico de la zona que, desde la más remota
antigüedad, era lugar de paso obligado para los viajeros
procedentes de Barcelona o Tarragona. Contaba con una
riqueza agrícola muy importante, basada en la viña. Fue una
de las primeras poblaciones catalanas en las que se plantaron
vides americanas, que no precisaban de las enojosas
operaciones de injerto de las cepas y que producían excelentes
vinos.
Una villa con mucha historia pero, lamentablemente, los
documentos del Ayuntamiento de Vila-rodona, de más de cien
años, no se encuentran custodiados, como debe ser, en el Arxiu
Comarcal de l’Alt Camp de la Generalitat. Pero lo que resulta
más sorprendente es que tampoco resultan accesibles en la
sede del Ayuntamiento, pues los actuales rectores municipales
no saben, no respoden ante una petición avalada por la
Societat Catalana de Genealogia,H.S.V.N., a efectos de llevar
a cabo una investigación histórica.

Todo ello con un equipo municipal gobernante, con mayoría
absoluta, que responde a una formación bajo la denominación
de Som-hi Vila-rodona.
Pero lo que más me ha sorprendido, en una reciente visita a
Vila-rodona, es la desaparición de una pequeña placa
conmemorativa de la restauración del campanario de la
iglesia parroquial de Santa Maria, ubicada en la fachada del
templo, un edificio del siglo XVIII, de grandes dimensiones y
precisas proporciones, de estilo neoclásico. El campanario, de
cerca de sesenta metros, es uno de los más altos de la
provincia y su base cuadrada se va aligerando hasta
convertirse en octogonal en los dos cuerpos superiores.
Con la desaparición de la placa conmemorativa, entiendo que
se consigue alcanzar la desmemoria histórica de un hecho
relevante para Vila-rodona, acaecido en 1954. Recuerdo, con
memoria fotogràfica, que en la placa aparecían tres nombres:
el del entonces Jefe del Estado, Francisco Franco; el del
obispo y primer Arzobispo de Barcelona, pues en aquella
época la parroquia dependía de la sede episcopal de
Barcelona, Gregorio Modrego Casaus; y el delentonces rector
de la parroquia, mosen Andreu Puigdueta. De las tres
personas citadas, la segunda y la tercera, a pesar del tiempo
transcurrido, son muy queridas en la villa por su bien hacer.
José-Daniel Vila Robert
Ingeniero Industrial (socio núm.786)

L’ESPAI DE L’HERÀLDICA
)
Comencem en aquest butlletí una aproximació als cognoms i
llinatges de l’antiga Corona d’Aragó.
Hem seleccionat com a primer cognom d’aquesta secció,
Arnau, l’origen és Alemanya, però arrelat a Catalunya, Aragó,
València i Mallorca des del segle XIII.

Arnau 01:
Els Arnau, originaris del Comtat d'Ala i les seves branques a
Catalunya, Aragó i València: d’atzur, mig vol abaixat d’or, en
punta una flor de lis d’argent.

Arnau
Oriünd del comtat d'Ala, a Saxònia. Va tenir la seva primitiva
casa solar a la ciutat de Tarragona i la segona, a Vilafranca del
Penedès (Barcelona).

“Un ala de or sobre lo camp blau, e una flor de lis portava en
lo escut de color de argent En Pere de Arnau, Home de
remensa, é que a vos (Jaume I) complau, cuant de Peralada a
Murcia es vengut”Així ho escriu Mossèn Jaume Febrer i
afegeix: “Un ascendent seu del comptat de Ala, allá en la
Saxonia rama generosa. Baixá á Catalunya; é tant se
senyala. Que el compte Borrell en terres lo iguala, ab los mes
valents; hui Pere les goza, Ab les que de vos (Jaume I) té en
Villajoyosa”
Els successors d'aquest segon Pere Arnau es van estendre pel
regne de València. Altres Arnau, originaris de la casa del
primitiu Pere Arnau, van radicar a Catalunya, Aragó, Mallorca,
Marsella i Toló. A França porten el cognom Arnaud ia les
Balears Arnaldi, segons consta en antigues escriptures, i
després com Arnau a València, Catalunya i Aragó.
Dels Arnau i la seva variant Arnaud, del Rosselló, hi ha
localitzats 10 escuts d'armes. Hem confeccionat els dos que
creiem que són els primitius del llinatge.

Arnau 02:
Els que van fundar cases a Catalunya, València i Balears:
d’argent, un vaixell equipat sobre ones d’atzur i argent.

Josep Vicent Ferrando i Company
(soci núm.391)
Si voleu més informació sobre la història del cognom així com
la resta dels escuts d'armes els podeu localitzar a la pàgina:
www.blasonari.net
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EL RACÓ DEL SOCI
VI Trobada Clanxet.
El passat dissabte dia 30 d’abril va tenir lloc la tradicional
“Trobada Clanxet” que la família celebra anualment.
Enguany la cita va ser a Cambrils, bressol originari de la
nissaga. Eugènia Rigual CLANXET i el seu marit Josep van
rebre als dinou assistents, representants de les diverses
branques, tan de Tarragona com de Barcelona, amb una gran
hospitalitat i exercint de magnífics amfitrions.
Com que a la III Trobada ja ens havien ensenyat la casa pairal
dels Clanxet, aquesta vegada ens van oferir una visita molt
interessant al Museu d’Història de Cambrils, ubicat a l’antic
Molí de les Tres Eres, on vàrem poder gaudir de les dues
exposicions permanents: “Cambrils, els orígens” amb una
àmplia mostra d’objectes trobats al jaciment romà de La Llosa
i “El Molí de les Tres Eres, testimoni viu del passat fariner”
amb una demostració de com funcionava el molí...

La Propiedad de la Sacristía de la iglesia parroquial de
Altafulla (Tarragonès)
En los estudios de genealogía, ocasionalmente y tras muchas
horas de dedicación y trabajo, nos encontramos con hechos
agradables. Tal ha sido el caso registrado en el Archivo
Comarcal de El Vendrell, de la Generalitat de Catalunya, en
relación con el otorgamiento del testamento de mi antecesor
José Plana y Pijoan, realizado en Altafulla (Tarragonés) el día
18 de Agosto de 1857 y autorizado por el escribano (notario)
de Torredembarra, Francisco Barado.
El testamento era cerrado y está encabezado por un sello 4º del
año 1857 de 40 ms. Su transcripción literal, respetando
íntegramente la ortografía original, es la siguiente:
“En la villa de Altafulla, a los diez y ocho días del mes de
Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete: Constituido en la
casa de don José Plana y Pijoan, Propietario, natural y vecino
de la presente, hijo legítimo y natural de Juan Plana y Rius y
de Teresa Plana y Pijoan consortes difuntos, quien estando en
cama imposibilitadode una grave enfermedad pero con
claridad de potencias y del habla, me ha entregado este pliego
cerrado diciendo que contiene su testamento escrito de mano
agena y firmado de la suya propia, para que lo guarde en mi
poder y lo abra y publique después de su muerte sin
intervención de Juez ni autoridad alguna por ser esta su
expresa y terminante voluntad, y que revoca todos los demás
testamentos, codicilos y demás especies de última voluntad
hechas anteriormente, queriendo que éste prevalga a todos
aquellos, a todo lo cual fueron presentes por testigos don
Victoriano Romeu Cirujano y don Antonio Baldrich y Roure
Herrero, ambos de esta vecindad; y dicho requirente conocido
del Notario autorizante, lo firma junto con los testigos.
Firmas:
Victoriano Romeu, testigo.
Antonio Baldrich, testigo.
José Plana y Pijoan.
Ante mí, FrancºBarado, notº del puebº de Torredembarra”.
La transcripción literal del auto de entrega del testamento, es la
siguiente:

Vem acabar la jornada dinant tots junts i emplaçant-nos l’any
2017 a la VII Trobada a Barcelona, on l’amfitriona serà la
degana Maria Dolors, recent complets noranta anys!

Maria dels Àngels Espert i CLANXET
(sòcia núm.500)

Ante mí el Notario y testigos infrascritos compareció
personalmente Jaime Bassa Propietario, natural de la villa de
Vendrell y vecino de la de Altafulla, el cual en presencia de los
mismos testigos requirió a mí el suscrito Notario, que en
atención a que había muerto su tío José Plana y Pijoan, vecino
que fue de la misma Villa de Altafulla, y mediante tener noticia
cierta que me había entregado un testamento cerrado, abriere
éste y publicase su contenido; en virtud del cual requerimiento
y constándome positiva la muerte del nombrado José Plana y
Pijoan, he manifestado la plica de dicho testamento cerrado,
que es la misma que el testador me había entregado en el día
diez y ocho de Agosto del corriente año”.
Con fecha 22 de Setiembre de 1857, se procedió a la
elaboración de la escritura de inventario del testamento de José
Plana y Pijoan, a favor de su sobrina Teresa Plana, heredera
universal. Su transcripción literal es la siguiente:
“En la villa de Altafulla a los veinte y dos días del mes de
Setiembre del año mil ochocientos cincuenta y siete. Que doña
Teresa Plana, consorte de don JaymeBassa Propietario,
natural y vecina del presente, haciendo las infrascritas cosas
con intervención y consentimiento de su esposo el nombrado
JaymeBassa,en calidad de heredera universal que es de don
José Plana y Pijoan, su tío por éste instituida en su último
testamento que entregó cerrado ante el infrascrito Notario, a
los diez y ocho de Agosto de este año, y después de la muerte
del testador, abierto y publicado por el propio Notario a los
diez y siete de los corrientes, mes y año; y a fin de gozar de los
privilegios y prerrogativas que conceden las leyes al heredero
que forma inventario dentro del término legal, lo ha formado
de los bienes que ha encontrado del dicho don José Plana,
como de los que fueron de Juan Plana, mi abuelo, del cual
afirma es”
.
Y a continuación sigue la relación circunstanciada con todo
detalle de todos los bienes muebles e inmuebles. Y al final de
la extensa relación aparece literalmente el siguiente texto:
“Y declara que en la Iglesia Parroquial de esta Villa, existe
una Sacristía que es de propiedad de sus antepasados, y
dentro de ella se encuentra una jarra, un lavamanos y un
armario con varios cajones”.

“En la villa de Torredembarra, a los diez y siete días del mes
de Setiembre del año mil ochocientos cincuenta y siete.

José-Daniel Vila Robert
Ingeniero Industrial (socio núm.786)
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BIBLIOTECA
Donacions a la nostra biblioteca des del mes de març al mes
de setembre de 2016:
_Aprende a hacer tu árbol genealógico, de Mireia Nieto,
(donació de l’autora, sòcia núm.810, març de 2016)
_Berenguer de Saltells. Matar per la dignitat (1350), de
Miquel Sánchez i González, soci núm.517 (donació de l’autor,
abril de 2016)
_Armorial de los obispos de Barcelona. Siglos XII-XXI, i
_Prespectiva Histórico-Heráldica de la Ciudad Condal de
Leticia Darna Galobart, sòcia núm.703 (donació de l’autora,
maig de 2016)
_417 Anys de la nostra història (1528-1945), d’Ignasi
Almirall i Arnal, soci núm.277 (donació de l’autor, juny de
2016)
__Guarro. Una nissaga de paperers (1633-1924), d’Assumpta
Rafel Guarro (donació de la família París, juny de 2016)
_Fogatge de 1497 (dos volums) i
_Fogatge de 1553 (dos volums), (donació d’Eduard Rosés i
Brull, soci núm.320, juny de 2016)

_Recull històric de Sant Andreu de Llavaneres, de Gaspar
Bartrés i Ferran Manau (Donació de Ferran Manau, soci
núm.592, maig de 2016)
_El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362-1371), d’Elvis
Mallorquí i García (Donació de l’autor)
_Temps extraviat, de Pere Altés Serra (Donació de l’autor)
_Diplomática del Condado de Besalú, (tres volums), de
Francisco Monsalvatje
_El Vizcondado de Bas, de Francisco Monsalvatje
_Els barons de Catalunya, de Santiago Sobrequés i Vidal,
(donació de Laura Nomen i Prados, sòcia núm.564, juny de
2016)
_Actas medievales del cabildo de de la iglesia catedral de
Ávila. Estudio previo y edición. Volumen III (1474-1475)
_Las finanzas de un concejo castellano: Piedrahíta, siglos
XV-XVI. Estudio y documentos. Volumen VIII (1481-1487)
_Los hermanos de Teresa de Ávila en América, de Pedro
Tomé
(Donacions de la Diputació d’Àvila)

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES D’INTERÉS
_Aprende a hacer tu árbol genealógico, de Mireia Nieto
Autoedició de la mateixa autora sota el nom de: Tataranietos,
genealogía viva. És un manual senzill, amè i pràctic per
conèixer la vida dels teus avantpassats i poder elaborar el teu
propi arbre genealògic.
_Berenguer de Saltells. Matar per la dignitat (1350), de
Miquel Sánchez i González
Autoeditat a Cerdanyola per l’autor. Amb el pròleg del Dr.
Josep Fernández Trabal, el llibre relata l’assassinat de l’Abat
del monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès, Arnau Ramon
de Biure, a mans del principal instigador:Berenguer de Saltells
i altres nobles, la nit de Nadal de 1350.
_Armorial de los obispos de Barcelona. Siglos XII-XXI, de
Leticia Darna Galobart
Editat per la Real Academia Matritense de Heràldica y
Genealogía, l’autora fa un estudi exhaustiu de l’heràldica de
cadascun dels bisbes de la Ciutat Comtal, fins el dia d’avui.
_Prespectiva Histórico-Heráldica de la Ciudad Condal de
Leticia Darna Galobart
Autoedició de l’autora.IV Premio “Dragón de Aragón”de
l’any 2008, atorgat perla Càtedra de Emblemàtica “Barón de
Valdeolivos, Institución “Fernando el Católico”(C.S.I.C.) de
la Excma.Diputación Provincial de Zaragoza
El treball neix de l’interès per l’armorial de Barcelona, present
en carrers i places de la ciutat, des de la Barcino romana,fins a
l’actualitat, passant per les interessants imatges heràldiques
dels barris Gòtic i La Ribera, plens de l’història dels gremis i la
noblesa comtal.
__Guarro. Una nissaga de paperers (1633-1924), d’Assumpta
Rafel Guarro
Autoedició de l’autora. Estudi profund de la família Guarro,
nissaga de paperers de la Torre de Claramunt, des del segle
XVII, fins la primera meitat del XX, tan en l’aspecte personal,
com l’empresarial.
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ESCUTS I BANDERES OFICIALITZATS PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA DES DEL MES D’ABRIL DE 2016

Escut de Tona (Osona)
20 de juny de 2016, DOGC núm.7145

Escut de la Vall de Bianya (La Garrotxa)
14 de gener de 2016, DOGC núm.7037

Bandera de Calaf (Anoia)
18 de juliol de 2016, al DOGC núm.7164

Escut de Cabanes (Alt Empordà)
12 d’abril de 2016, DOGC núm. 7097

Bandera de Tornabous (Urgell)
18 de juliol de 2016, al DOGC núm.7164

QUÈ PASSA FORA DE
“LA SOCIETAT”?
Cosinada Cardoner 2016

Escut de l’Entitat Descentralitzada de Campredó (TortosaBaix Ebre) 29 d’abril de 2016, al DOGC núm.7110

Aquesta es la d’aquest any 2016 entre avis,fills i nets érem un
centenar i encara després de dinar varem tocar alguns un
instrument musical i així ens anem coneixen.
Carles Cardoner

Bandera de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
20 de juny de 2016, al DOGC núm.7145
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AGENDA DE LES PROPERES ACTIVITATS
_Dijous dia 6 d’octubre.- Comença el Curs de Llatí Medieval
II, adreçat a totes aquelles persones que ja hagin assistit altres
anys al Curs de Llatí-Iniciació, o bé tinguin un nivell
acceptable de llatí, o bé estiguin molt interessats per treballar
textos medievals. (sis sessions: 6,13,20 i 27 d’octubre i 3 i 10
de novembre)

_Dilluns, 24 d’octubre.-Conferència inaugural del Curs 20162017, a càrrec del Dr. José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero,
que versarà sobre la figura de Miguel de Cervantes, per tancar
el nostre particular homenatge en el 400 Aniversari de la seva
mort.

_Dissabte, 22 d’octubre.- Visita a la Col·lecció Cervantina de
la Biblioteca de Catalunya, una de les millors del Món, amb
més de vuit mil volums.

La resta d’activitats les trobareu en el “Calendari
d’Activitats 2016-2017”, que rebreu aviat.

ALTES A “LA SOCIETAT”
Núm.866 Daniel Vallès i Muñío. L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)

Núm.867 Lluís Masclans i Amatller. Barcelona (Barcelonès)
Núm.868 Pere Bosch i Costa. Barcelona (Barcelonès)
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