
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgrat el tancament temporal de la SCGHSVN des del passat 12 de març com a 
conseqüència de l’actual crisi sanitària que travessa el nostre país, la societat 
continua amb les tasques de coordinació i desenvolupament dels projectes i 
activitats d’aquest cur
gació científica de les nostres disciplines.
A través dels nostres seminaris de treball, cada vegada més implicats en la 
difusió del coneixement científic produït en el seu sí, 
endavant tot ampliant els seus horitzons a noves línies de treball profitoses. En 
l’àmbit genealògic, als avenços del grup 
de dades que incorpori tota la informació dels llibres sacramentals arreu del 
territori català, on destaquem els contactes amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat i l’AHAT per la digitalització dels fons documentals parr
resten, hem de celebrar l’èxit de les nostres trobades genealògiques trimestrals 
que cada vegada tenen més bona acollida entre els nostres socis i faculten la 
incorporació de nous.
En l’àmbit paleogràfic, després d’acomplir el IV projecte del D
Mas Can Fatjó del Molí de Cerdanyola del Vallès,el seminari ha encetat nous 
reptes amb el desenvolupament de dos projectes alhora on destaquem les 
sinèrgies positives amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) que 
de ben segur ser
vegada té major presència i acollida cara als socis i, també, fora de la nostra 
societat.  
Així doncs, des de la Junta de Govern, agraïm la implicació de tots els socis en el 
desenvolupament d’a
nostres grups de treball, desitjant que en aquests moments de crisi sanitària, la 
vostra passió per la divulgació científica de les nostres disciplines es mantingui, 
atès que, malgrat sigui virt
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NOUS HORARIS A L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
 

Un altra de les novetats importants, tot i que aliena a nosaltres, va ser el canvi d’horaris de l’Arxiu 
Nacional. 
A partir del mes de gener l’hora de tancament va ser les 8h del vespre, motiu pel qual, les nostres 
activitats es van veure afectades i amb l’inconvenient d’haver d’adaptar
 

En començar el nou curs les restriccions encara han estat més
d’activitat a l’Arxiu, que resta obert de 9h del matí a 3h de la tarda, tot i que membres de les entitats 
vinculades com la nostra hi podem entrar, en grups de màxim quatre persones, motiu pel qual totes 
les activitats de La Societat es fan de manera telemàtica fins que canviï la situació sanitària.
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l’àmbit genealògic, als avenços del grup Monumenta 
de dades que incorpori tota la informació dels llibres sacramentals arreu del 
territori català, on destaquem els contactes amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat i l’AHAT per la digitalització dels fons documentals parr
resten, hem de celebrar l’èxit de les nostres trobades genealògiques trimestrals 
que cada vegada tenen més bona acollida entre els nostres socis i faculten la 
incorporació de nous. 
En l’àmbit paleogràfic, després d’acomplir el IV projecte del D
Mas Can Fatjó del Molí de Cerdanyola del Vallès,el seminari ha encetat nous 
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Així doncs, des de la Junta de Govern, agraïm la implicació de tots els socis en el 
desenvolupament d’aquesta societat i els convidem a participar activament en els 
nostres grups de treball, desitjant que en aquests moments de crisi sanitària, la 
vostra passió per la divulgació científica de les nostres disciplines es mantingui, 
atès que, malgrat sigui virtualment, la nostra activitat no s’atura.  
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Ens ha deixat l'historiador Josep Miret i Mercè 

El 17 de març va morir a Vic, als 57 anys, Josep Miret i Mercè. Nascut a 
Cervera (la Segarra) el 1962, residia a Taradell (Osona) des de 1994. 
Enquadernador d'ofici, havia estat funcionari de la Generalitat i de la 
Diputació, també havia treballat a l'Institut del Teatre a Vic. Per raons de 
salutera pensionista i es dedicava a les seves passions: l'estudi de temes 
de la Guerra Civil i la història local.  

Era soci de la SCGHSVN. Membre del Grup de Recerca Local de 
Taradell. Estava treballant en posar en context les memòries d'en Pere 
Codina, de Can Marxant de Taradell, que va escriure i dibuixar durant la 
Guerra Civil. Va centrar la seva recerca en el període de la Guerra Civil i 
les seves víctimes. Era incansable en la recerca en arxius, biblioteques, 
ajuntaments o cementiris. Va trobar un centenar de morts només a 
Taradell.Era col·laborador de Taradell.com. 

Va donar el seu cos a la ciència. Descasi en pau. 

Juanjo Cortés Garcia  
(President de la SCGHSVN i soci núm.234) 

 

L’amiga Isabel Lobo Satué 

Nascuda el 1953 a Tolosa (Guipúscoa), amb orígens familiars a 
Zamora,  ens va deixar el passat 6 d’abril. 

Isabel Lobo era metgessa de formació, especialitzada en cirurgia 
plàstica per la Universitat del Pais Basc, llicenciada per la 
Universitat de Saragossa (1976). Diplomada en hidrologia mèdica 
per la Universitat de Nancy I. Màster en medicina estètica per la 
Sociedad Española de Medicina Estética i una Diplomatura en 
homeopatia pel Centro de Enseñanza y Desarrollo de la 
Homeopatía. 

Casada el 1988 amb el Rossend, la seva perseverança la va fer 
mare, ja en edat avançada, de dos nens bessons, el Guim i l’Eneko, 
que van visitar la Societat abans quasi d’entrar a casa seva. Tots 
ells han estat assidus a les diades de socis i d’altres activitats.  

Tenia una gran curiositat intel·lectual,interessant-se per la història 
de la medicina, en particular la relativa a la hidrologia mèdica. Va 
col·laborar amb la xarxa internacional Geocrítica de la Universitat 
de Barcelona.  

Va ser una de les autores d’una Història termal de Caldes de Montbui (2002), Era membre d’Sciencia.cat, un grup 
interdisciplinari que treballa textos de medicina, ciència i tècnica escrits en llengua vulgar en la cultura catalana a l’Edat 
Mitjana i el Renaixement. Era membre de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.  

Era sòcia de la SCGHSVN des de finals dels anys 90, quan es va matricular a diversos cursos de la nostra Societat. La 
vaig tenir com alumna de paleografia i diplomàtica En la nostra Societat ha destacat, especialment, per la seva 
participació en el Seminari de Paleografia, on ha estat una constant participant, però també era habitual la seva 
assistència als diferents actes, conferències, etc... 

La Isabel ens ha deixat, quedenels anys d’amistat i de compartir moltes activitats a la SCGHSVN i a Valldaurex. 
Descansa en pau Isabel.  

Juanjo Cortés Garcia 
(President de la SCGHSVN i soci  núm.234) 
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El día set d’abril va traspasar en Jordi Estruga
President de la Associació de Bibliòfils de
de  1997 a 2019, i des de les hores ha
d’Honor. Va desenvolupar la seva carrera
la empresa farmacéutica Grup Ferrer International
ocupar càrrecs de molta responsabilitat
Com president de la ABB va saber 
associació per colocarla en el lloc on avui
 

Coleccionista d’ambit internacional, apassionat
cartografía i la bibliofilia, la seva colecció
Catalunya es una de les més completes
avui en dia; els seus coneixaments sobre
varen permetre escriure el llibre “El tresor
Catalunya”, obre de referència en aquesta
Investigador i poseedor de tot tipus
referents a Mequinenza, d’on eren originaris
pares, va estudiar l’obra del músic Josep
natural d’aquesta localitat. Aquers 
permetre escriure el llibre “Mequinenza
historia”. 
 

Fou Acadèmic C. de la Reial Acadèmia
Lletres de Barcelona per Mequinenza, localitat
originaris els seus pares i amb la que
estreta relació, tan es així que l’any 2000
Fill Adoptiu d’aquesta localitat. 
També fou un membre destacat de 
Internationale de Bibliophilie amb seu a París.
 

Va ser un gran amic de la nostra Societat
propiciar,en el últims vint anys, 
colaboracions institucionals amb l’associació
presidia. En pau descansi, sempre el recordarem.
 

Pere
(Vicepresident de la SCGHSVN
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que mantingué una 
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 la Association 
París. 

Societat amb qui va 
 quantidad de 

l’associació que ell 
recordarem. 

Pere Serra Rosell,  
SCGHSVN i soci núm.343) 

El passat mes d’agost, després d’una desafortunada 
malaltia, ens va deixar el company i soci 
de la Societat, en Jordi Padró
grup del seminari de Paleografia com el grup de 
Monumenta, lamentem la 
persona, com a company, i amic de tots el que 
formem part d’aquestes dues grans famílies. El teu 
record sempre estarà present.

(Coordinador del grup Monumenta i soci núm.592 )
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El passat mes d’agost, després d’una desafortunada 
malaltia, ens va deixar el company i soci núm.846 
de la Societat, en Jordi Padró i Quintana. Tant el 
grup del seminari de Paleografia com el grup de 
Monumenta, lamentem la seva pèrdua, com a 
persona, com a company, i amic de tots el que 
formem part d’aquestes dues grans famílies. El teu 
record sempre estarà present. 

Ferran Manau Graupera 
(Coordinador del grup Monumenta i soci núm.592 ) 
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Conferències 
 

_dilluns 18 de novembre de 2019: El falsTestament, 
presentació del llibrea càrrec del seu autor, Jordi Bosch.
Tots els assistents van tenir l’oportunitat de conèixer el 
procés d’elaboració del relat i participar explicant les 
seves experiències.  
El llibre, que es divideix en dues parts, aporta 
coneixements de genealogia d'una manera amena i quasi 
imperceptible, ja que dins el propi text incorpora 
explicacions teòriques i metodologies que per aquells 
que no hi estant avesats els hi pots ser molt interessant. 
Al final del col·loqui tothom que ho va voler, va 
poderadquirir-ne un exemplar signat per l’autor.
dilluns 16 de desembre de 2019: El Diplomatari del 
Mas Fatjó el Molí, a càrrec de Carles Raurell i Vidal 
(soci núm.787 i membre del Seminari Permanent de 
Paleografia de la SCGHSVN). 
 

En representació de tots els membres del Seminari, 
Carles Raurell va ser la persona encarregada de presentar 
laconferència coincidint amb la darrera publicació a 
Paratge 32 del diplomatari corresponent al seu corpus 
documental.  
 

La presentació va ser molt interessant i va permetre a la 
quasi quarantena de persones que hi van assistir 
descobrir amb gran detall els pergamins que conformen 
el  fons. 
 

_dilluns 13 de gener de 2020: Experiències sobre la 
recerca familiar, a càrrec de Domènec Ribot i Martín 
(Historiador, crític d’Art, soci núm.935 i membre de la 
Junta de Govern de la SCGHSVN). 
 

_dimarts 28 de gener de 2020: Teorías e hipótesis del 
linaje de los vizcondes de Cabrera,a càrrec del’Excmo. 
Sr. Don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez (Director 
de la Real AcademiaMatritense de Heráldica y 
Genealogía). 
 

_dilluns 10 de febrer de 2020: Documents escrits i 
paisatge històric, a càrrec de la Dra. Maria Soler
Lla Dra. Maria Soler Sala va intervenir a la 
SCGHSVN per parlar sobre noves perspectives 
d’estudi del paisatge medieval a través de l’ús de 
SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica
establint les bases de la reconstrucció del paisatge 
històric català en els estudis de l’historiador Alfred 
Mauri, la conferenciant va presentar als nostres 
socis una nova perspectiva de tractament de la 
informació de les fonts documentals, a través de la 
seva introducció en una base de dades i la seva 
posterior integració en l’espai, tot realitzant mapes 
que permeten condensar la informació de les fonts i 
comprendre millor els processos i fenòmens 
històrics (xarxes comercials, xarxes de centres 
monàstics, etc.). 
 

 

LES  NOSTRES ACTIVITATS 
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Cursos i Tallers 
 

_Elsdimecres, des del 6 de novembre al 18 de desembre 
de 2019, ja dins del Curs 2019-2020, es va programar el 
curs d’Iniciació a la Paleografia, impartit per Albert 
Pérez. El curs  es va avançar a les dates habituals dels 
mesos de febrer-març,perquè fos compatible amb la 
disponibilitat del professor. Va comptar amb una 
assistència de sis persones. 
 

_Curs d’Iniciació a la Genealogia a Sant Vicenç dels 
Horts, impartit per Camil Rull i Rigol (soci núm.879), 
en col·laboració amb el Centre d’Estudis Locals de la 
població. 
 

_Classe oberta de Genealogia a Pallejà 
CNL Ca n'Ametller 
   Dimecres, 12 de febrer de 2020 
 

Ressenya publicada a pallejà: 
 

Llengua i cultura 
Camil Rull Rigol, veí del Baix Llobregat, membre de la 
Societat Catalana de Genealogia i del Centre d’Estudis 
Local de Sant Vicenç dels Horts, ha fet una classe 
oberta de genealogia al curs Elemental 2 de Pallejà. 
 

La unitat 1 de l'Elemental 2 tracta sobre la identitat 
personal: qui som i com ens diem. Per aquest motiu, 
l'Oficina de Català (OC) de Pallejà, del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, ha volgut convidar un 
entès en genealogia i en noms i cognoms, i ha pensat en 
Camil Rull, membre de la Societat Catalana de 
Genealogia i del Centre d'Estudis Locals de Sant Vicenç 
dels Horts. 
Com que el tema sempre desperta molta curiositat i una 
gran diversitat de preguntes, s'ha volgut plantejar 
aquesta sessió com una classe oberta, de manera que, a 
més dels alumnes, hi han assistit pallejanencs interessats 
en aquest món apassionant. 
 

Gràcies al to divulgatiu i pròxim de la xerrada de Camil 
Rull, hi ha hagut força intervencions i preguntes, i s'ha 
constatat una vegada més que la societat catalana actual 
és oberta i multicultural des de tots els punts de vista. 
L'OC de Pallejà ha agraït al Camil Rull la seva 
col·laboració amb un merescut aplaudiment i, amb 
l'objectiu de difondre els cursos de català per a adults, té 
la voluntat de fer alguna altra classe oberta al llarg del 
curs. 

Servei Local de Català de Pallejà 
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_dilluns 23 de març de 2020: Informació sobre els 
tipus documentals que es troben en els notaris 
medievals, a càrrec d’Albert Pérez.  
 

Conferència que va haver de ser suspesa degut a 
l’Estat d’Alarma decretat pel Govern de l’Estat amb 
motiu de la crisi sanitària creada pel Covid-19 
 



 
  

ELS NOSTRES SEMINARIS 

Trobades Genealògiques 
 
Des de l’últim Butlletí van tenir lloc dues 
“Trobades”: 28 de novembre de 2019 i 13 de 
febrer de 2020. Les dues al Centre Cívic  Vil·la 
Florida.  
El 4 de juny i el 29 d’octubre, en van tenir lloc 
dues mes, però virtuals. 
 

Reunió a Vila Florida, el dia tretze de febrer de 2020, 
dirigida per Ignasi Almirall i Borja Querol, que va 
comptar amb l’assistència de catorze socis i d’altres 
interessats, provinents de Casa Elizalde. 
  
Tots els assistents presenten el seus temes d’estudi i 
comenten els problemes que tenen per desenvolupar-los. 
Els temes son  molt variats: 
Pregunten com representa gràficament les genealogies la 
revista Paratge. S’interessen pel programa GDS i les 
seves possibilitats i limitacions, així com pel programa 
Family Serarch. 
Un altre assistent demana a quin arxiu municipal es 
troben les dades d’una botiga de la seva àvia existent a 
l’època de l’última Guerra. 
Es planteja la consulta de les pàgines web cubanes sobre 
genealogia i dels arxius físics existents a l’illa de Cuba. 
Es parla de les consultes que es poden realitzar als arxius 
i pàgines web franceses i portugueses. 
Alguns assistents, provinents de Casa Elizalde, demanen 
per la possibilitat de realitzar a Barcelona cursos 
d’iniciació a la genealogia.  
També va ser tema de debat la consulta dels arxius 
militars: el de Guadalajara per la tropa, el de Segovia 
pels comandaments, i d’altres arxius militars existents. 
Es comenta que l’Església de Córdoba cobra 25 euros per 
cada document sol·licitat, i es parla de la possibilitat de 
trobar alguna altra alternativa. 
Es parla també de les diverses línies 
d’investigació existents a banda de les eclesiàstiques i 
notarials.     

Borja de Querol i Quadras (Membre de la Junta de 
Govern i soci núm.844) 

 

_Paleografia: els membres del Seminari Permanent 
de Paleografia, continuen reunintse els dimarts de 
cada dues setmanes i treballant amn els pergamins 
de can fatxó del Molí. 
 

Arran de la suspensió d’activitats presencials de la 
SCGHSVN pel COVID-19, el seminari de Paleografia va 
reprendre les seves tasques el passat mes de juny a través 
de les  noves plataformes digitals que actualment 
regeixen l’activitat de la nostra societat. Una innovació 
tecnològica que des del seminari valorem positivament, 
ja que ens ha permès, d’una banda, retrobar-nos tots 
ensems després d’uns mesos complicats per a tots 
nosaltres, i, d’altra, mantenir la nostra agenda de treball i 
encetar aquest nou curs amb il·lusió fins que la situació 
sanitària que travessem actualment canviï.      
 

_Llatí: Fins el mes de juny de 2019 els membres del 
Seminari de Llatí van continuar treballant amb el mateix 
projecte començat l’any anterior, sota la coordinació de 
la professora Marta Planas, però a partir del mes de 
setembre ella va manifestar el desig de deixar el Seminari 
per motius personals i els treballs es van quedar 
interromputs.  

A l’hora de tancar aquest Butlletí, encara no s’ha pogut 
solucionar  el buit que va deixar la Marta Planas i el 
Seminari s’ha suspés. 
 

_Sigi·lografia: des del  15 de gener de 2020,  els 
seus membres es reuneixen tots els primers dimecres 
de mes. 
 

_Projecte “Monumenta”: El grup de Monumenta 
continua tirant endavant la seva tasca amb els buidatges 
de llibres sagramentals de diverses parròquies. Però ara 
està preparant un, diguem-ne, pas endavant. A més dels 
tractes amb l’Agrupació Genealògica de Badalona, 
s’estan preparant nous contactes de treball amb el Centre 
d'Estudis Demogràfics de l’ Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb l'Arxiu Històric de l'Arquebisbat de 
Tarragona, amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i amb el grup de genealogia de 
recent creació, de Sant Vicenç dels Horts. 
Degut a tots aquets moviments, el grup de Monumenta 
preveu la necessitat d'ampliar l'equip de persones que es 
dediquen a fer els buidatges i llurs comprovacions. 
Necessitem l'ajut de tots els socis que hi vulguin 
prendre part. 
Ferran Manau i Graupera (Coordinador de Monumenta 

i soci núm.592) 
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__Els dijous, des del 20 de febrer al 26 de març de 2020, 
es va programar el Curs d’Iniciació a la Genealogia, 
impartit per Camil Rull i Rigol, amb l’assistència de 
quinze persones. Curs que malauradament es va veure 
interromput a causa de la crisi sanitària produïda pel 
Covid-19 (Coronavirus),la qual també va fer interrompre 
indefinidament la resta d’activitats programades per La 
Societat fins a l’aixecament l‘Estat d’Alarma 
 



 
 
 

CECEL 
 

Els dies 20 al 22 de setembre de 2019, la 
Española de Centros de Estudios Locales
entitat enquadrada en el CSIC, de la qual la nostra 
Societat en forma  part, va celebrar a Àvila la seva 
Asamblea Ordinaria Anual, organitzada per la 
¨Gran Duque de Alba¨ i patrocinat per la 
Provincial de Àvila. La nostra Societat va estar 
representada per el nostre President Juanjo Cortés 
acompanyat del vicepresident Pere Serra, la Secret
Andrea Rovira i el Vocal Àngel Martinez. Va presidir la 
Asamblea el nostre soci Ernesto Fernández
President de CECEL i Director qui ha calificat a la 
CECEL con ¨la mayor editorial científica de España, por 
la cantidad de publicaciones periódicas y monogràficas 
de los centros que están encuadrados en ella¨
 

Pere Serra i Rosell (Vicepresident de la SCGHSVN i soci 

RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS

EL RACO DEL SÓCI  

La família Canal ea va reuní al mas Cerdà de la Garga, de Centelles, on hi va néixer l’enginyer Ildefons Cerdà Suñer el 23 
de desembre de 1815, pare de l’Eixample de Barcelona, per ser el creador del Pla Cerdà. Ell heretà aquesta propietat l’any 
1851, on hi va fer realitzar algunes reformes, com per exemple la capella.
del 1160.  
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22 de setembre de 2019, la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) 
entitat enquadrada en el CSIC, de la qual la nostra 

a Àvila la seva LXVI 
organitzada per la Institución 

i patrocinat per la Diputación 
Societat va estar 

representada per el nostre President Juanjo Cortés 
acompanyat del vicepresident Pere Serra, la Secretària 
Andrea Rovira i el Vocal Àngel Martinez. Va presidir la 

el nostre soci Ernesto Fernández-Xesta  
ector qui ha calificat a la 

¨la mayor editorial científica de España, por 
la cantidad de publicaciones periódicas y monogràficas 
de los centros que están encuadrados en ella¨.  

Pere Serra i Rosell (Vicepresident de la SCGHSVN i soci 
núm.343) 

RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS 

al mas Cerdà de la Garga, de Centelles, on hi va néixer l’enginyer Ildefons Cerdà Suñer el 23 
bre de 1815, pare de l’Eixample de Barcelona, per ser el creador del Pla Cerdà. Ell heretà aquesta propietat l’any 

va fer realitzar algunes reformes, com per exemple la capella. El mas Cerdà de la Gargà està documentat des 

Adrià 
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Aquesta secció està destinada a recollir les vostres 
inquietuds, recerques, trobades familiars, fotografies 
d’interès general i experiències diverses sobre les nostres 
disciplines. També ens podeu fer arribar les vostres opinions 
i suggeriments sobre “la S
agrairem la vostra participació amb petits articles i notícies. 
Per a fer-nos arribar els vostres  articles, ressenyes, etc, 
dirigiu-vos a: angels.butlletígmail.com 
Els coordinadors es reserven el dret de resumir o extractar el 
text, així com escollir les col·laboracions més adients, però 
sempre notificant-ho a l’autor. En qualsevol cas, les opinions 
expressades pels autors reflecteixen únicament les seves 
idees, no les de l’equip editorial, ni les de la SCGHSVN.
 

XI aniversario de la Asociación Raíces del Reino de 
Valencia 
 

El passat 7 de març, i amb gran assistència d’associats, es 
va celebrar la trobada anual de la 
Genealógica Raíces del Reino de Valè
va celebrar a Alacant. 
 

Prèviament hi va haver una trobada el divendres 6 en un 
sopar a l’hotel on molts associats vam passar la nit.
Els actes van consistir en una visita guiada al museu de la 
Diputació d’Alacant seguida d’una visita 
ciutat, recorrent tota la part antiga.
 

Al migdia vam tenir un dinar de germanor al restaurant 
“SeisPerlas” a la veïna població del Campello.
 

Després de dinar es va realitzar un emotiu homenatge, 
amb el lliurament d'un 
Internacional per part del President del 
València Mediterrani, a la presidenta de l'Associació, 
Mamen Enriquez-Sánchez Gómez per la meritòria i 
esforçada tasca desenvolupada per l'Associació 
ininterrompudament des de l'any 2009 
de 5.583.186 registres amb els índexs dels llibres 
sacramentals de les diòcesis de València, Oriola
Sogorb-Castelló, Múrcia-Cartagena i Albacete.

A continuació es va fer la presentació del llibre 
de Villena. Investigación sobre su antroponímia 
popular” a càrrec del seu autor Ricardo Celeberti 
Morales, membre de l'Associació RaícesReino de 
València. 

La nostra més sincera felicitació pel guardó a la 
presidenta de l'Associació i a tots els i García per la gran 
tasca que estan realitzant. 

Josep-Vicent Ferrando i Company soci núm.391)
 

al mas Cerdà de la Garga, de Centelles, on hi va néixer l’enginyer Ildefons Cerdà Suñer el 23 
bre de 1815, pare de l’Eixample de Barcelona, per ser el creador del Pla Cerdà. Ell heretà aquesta propietat l’any 

El mas Cerdà de la Gargà està documentat des 

Adrià Canal Moré (soci núm.93) 
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Aquesta secció està destinada a recollir les vostres 
inquietuds, recerques, trobades familiars, fotografies 
d’interès general i experiències diverses sobre les nostres 
disciplines. També ens podeu fer arribar les vostres opinions 

“la Societat”. D’altra banda, us 
agrairem la vostra participació amb petits articles i notícies. 

nos arribar els vostres  articles, ressenyes, etc, 
vos a: angels.butlletígmail.com  

Els coordinadors es reserven el dret de resumir o extractar el 
text, així com escollir les col·laboracions més adients, però 

ho a l’autor. En qualsevol cas, les opinions 
expressades pels autors reflecteixen únicament les seves 

es de l’equip editorial, ni les de la SCGHSVN. 

Asociación Raíces del Reino de 

El passat 7 de març, i amb gran assistència d’associats, es 
va celebrar la trobada anual de la Asociación 
Genealógica Raíces del Reino de València.Aquest any es 

Prèviament hi va haver una trobada el divendres 6 en un 
sopar a l’hotel on molts associats vam passar la nit. 
Els actes van consistir en una visita guiada al museu de la 
Diputació d’Alacant seguida d’una visita turística a la 
ciutat, recorrent tota la part antiga. 

Al migdia vam tenir un dinar de germanor al restaurant 
a la veïna població del Campello. 

Després de dinar es va realitzar un emotiu homenatge, 
amb el lliurament d'un Certificat de Reconeixement 

per part del President del Centre Unesco 
, a la presidenta de l'Associació, 

Sánchez Gómez per la meritòria i 
esforçada tasca desenvolupada per l'Associació 
ininterrompudament des de l'any 2009 de la digitalització 
de 5.583.186 registres amb els índexs dels llibres 
sacramentals de les diòcesis de València, Oriola-Alacant, 

Cartagena i Albacete. 

A continuació es va fer la presentació del llibre “Apodos 
ión sobre su antroponímia 

a càrrec del seu autor Ricardo Celeberti 
l'Associació RaícesReino de 

La nostra més sincera felicitació pel guardó a la 
presidenta de l'Associació i a tots els i García per la gran 

Vicent Ferrando i Company soci núm.391) 
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ELS SECRETS DELS ARXIUS 

 

RAMHG  
 

El  passat 9 de juliol de 2019 
AcademiaMatritense de Heráldica y Genealogía
nomenar Academico Correspondiente por Barcelona
nostre President Juan-José Cortés i García. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
 
Per què ens pot interessar aquest arxiu?
En primer lloc, val la pena buscar imatges que expressin 
el context on varen viure avantpassats nostres.
I també es possible trobar imatges properes als nostres 
interessos. 
On es troba aquest arxiu? 
L'arxiu Fotogràfic és una secció de l'Arxiu Històric de 
Barcelona (AHCB) i es troba en la Plaça Pons i Clerch, 
2a planta. 08003 Barcelona, al costat del C/ Comerç, a 
prop del Parc de la Ciutadella. Està a la segona planta de 
l’antic Convent de Sant Agustí, on disposen de sala de 
consulta, sales de treball, laboratoris, set dipòsits 
dissenyats per a la custòdia de fotografies i una sala 
d’exposicions destinada a mostrar periòdicament 
fotografies dels fons. 
 

L'accés a la sala de consulta és amb cita prèvia, d
hora mitjançant el servei: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufot
ografic/ca/serveis-de-consulta,   

o bé per telèfon: 93 256 34 20 i ofereixen la possibilitat 
de reproducció de les fotografies.  

Horaris: matins de dilluns a divendres, de 9 a 14 
h, dimecres i dijous tarda de 16 a 18 h. Del 1 de maig
30 de setembre,  de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Més informació a la web:  

www.barcelona.cat/arxiufotografic  
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S SECRETS DELS ARXIUS  

de 2019 la Real 
AcademiaMatritense de Heráldica y Genealogía, va 

Academico Correspondiente por Barcelona al 
José Cortés i García.  

 

aquest arxiu? 
En primer lloc, val la pena buscar imatges que expressin 
el context on varen viure avantpassats nostres. 
I també es possible trobar imatges properes als nostres 

L'arxiu Fotogràfic és una secció de l'Arxiu Històric de 
Barcelona (AHCB) i es troba en la Plaça Pons i Clerch, 
2a planta. 08003 Barcelona, al costat del C/ Comerç, a 
prop del Parc de la Ciutadella. Està a la segona planta de 

on disposen de sala de 
consulta, sales de treball, laboratoris, set dipòsits 
dissenyats per a la custòdia de fotografies i una sala 
d’exposicions destinada a mostrar periòdicament 

L'accés a la sala de consulta és amb cita prèvia, demanant 

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufot

4 20 i ofereixen la possibilitat 

matins de dilluns a divendres, de 9 a 14 
Del 1 de maig al 

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. 

Què té d'especial interès?
L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva més de 
fons fotogràfics. Més de 
procedència pública i privada, des dels inicis de la 
fotografia fins als nostres dies que contribueixen a 
construir la història de la ciutat. 
Des de fotografies anònimes a autories reconegudes, des 
d'imatges insòlites de la ciutat a imatges simbòliqu
totes elles formen els fons i les col·leccions de l'Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona. 
Els fons estan organitzats en 10 seccions, on es recull 
fotografies de l'Ajuntament i d'altres d'empreses o altres 
institucions. 
Per exemple, sobre informació i comunica
de 160.000 fotos, educació, urbanisme en té més de 
16.000 fotos, de Cultura arriba fins a 270.000 fotos, 
comerç i consum, etc.. A part de les fotos institucionals 
d'aconteixements de la ciutat.
Es limita a imatges de Barcelona?
No pas exclusivament. Als genealogistes ens és 
interessant ficar el nas en la "
Catalunya". L'any 1931, després de la proclamació de la 
República, es varen reunir fotografies de tot el territori 
català amb els successos després del 14 d'abril. L
Crònica es tanca el 1993 amb unes 62.000 fotos de tot 
Catalunya. 
Pel que fa a altres fotos de 
fons de mossèn Josep Mas i Domènech i el fons de la 
"Sociedad de Atracción de Forasteros
imatges de moltes poblacions d
antigues de pobles on vivien els nostres avantpassats.
Els fons privats també són importants. N'hi ha 105, dels 
quals 8 són familiars, 65 personals, 7 d'entitats i 22 
d'empreses. 
Les persones que tenen avantpassats propers a Barcelona, 
els pot interessar donar un cop d'ull a aquests fons 
privats. Hi pot haver-hi sorpreses agradables.
Si més no, encara que no si trobin fotos del nostre interès 
particular, pot ser il·lustratiu complementar les 
explicacions genealògiques amb imatges antigues
reflecteixin la vida dels nostres antecessors.
 

Joan Riart i Vendrell (soci núm.864)
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Què té d'especial interès? 
L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva més de cent 

. Més de dos milions de fotografies, de 
procedència pública i privada, des dels inicis de la 
fotografia fins als nostres dies que contribueixen a 
construir la història de la ciutat.  
Des de fotografies anònimes a autories reconegudes, des 
d'imatges insòlites de la ciutat a imatges simbòliques, 
totes elles formen els fons i les col·leccions de l'Arxiu 

Els fons estan organitzats en 10 seccions, on es recull 
fotografies de l'Ajuntament i d'altres d'empreses o altres 

Per exemple, sobre informació i comunicació hi ha més 
de 160.000 fotos, educació, urbanisme en té més de 
16.000 fotos, de Cultura arriba fins a 270.000 fotos, 
comerç i consum, etc.. A part de les fotos institucionals 
d'aconteixements de la ciutat. 
Es limita a imatges de Barcelona? 

exclusivament. Als genealogistes ens és 
interessant ficar el nas en la "Crònica gràfica de 

". L'any 1931, després de la proclamació de la 
República, es varen reunir fotografies de tot el territori 
català amb els successos després del 14 d'abril. La 
Crònica es tanca el 1993 amb unes 62.000 fotos de tot 

Pel que fa a altres fotos de Catalunya cal destacar el 
fons de mossèn Josep Mas i Domènech i el fons de la 
Sociedad de Atracción de Forasteros" que presenten 

moltes poblacions de Catalunya. Fotos 
antigues de pobles on vivien els nostres avantpassats. 

també són importants. N'hi ha 105, dels 
quals 8 són familiars, 65 personals, 7 d'entitats i 22 

Les persones que tenen avantpassats propers a Barcelona, 
ls pot interessar donar un cop d'ull a aquests fons 

hi sorpreses agradables. 
Si més no, encara que no si trobin fotos del nostre interès 
particular, pot ser il·lustratiu complementar les 
explicacions genealògiques amb imatges antigues que 
reflecteixin la vida dels nostres antecessors. 

Joan Riart i Vendrell (soci núm.864) 
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Un cop d'ull als arxius de Solsona 
 

 _Arxiu Comarcal del Solsonès. 
 

Les persones que tinguin avantpassats en comarques com 
el Solsonès els és obligat fer alguna recerca en aquest 
Arxiu. Fàcilment poden trobar informació sobre les 
comarques limítrofes, com la d'Urgell, Bergadà, Bages, 
etc.. 
 

Tot i que és un arxiu que es caracteritza per l'arxivística i 
la història de la comarca, sempre podem trobar dades i 
documentació d'altres. 
 

En la consulta per Internet a la xarxa d'arxius i d'aquest 
en concret hi ha els recursos de que disposa i que té a 
l'abast dels genealogistes i dels historiadors. 
Sortosament, avui, els genealogistes ja no es limiten a 
seguir els noms i les dates dels avantpassats, busquen 
més el context, l'entorn i les possibles documentacions de 
la vida dels antecessors. Les dades de la petita història 
familiar, de les masies, dels pobles i viles i de les 
comarques. Font d'inapreciable valor documental.  
Jo voldria destacar d'aquest ACS aspectes d'interès  pels 
socis de la Societat Catalana de Genealogia i que no 
consten de manera molt directa en la consulta per 
Internet. 
 

A part de les col·leccions que s'enumeren voldria posar 
l'accent en unes de singulars i de possible interès pels 
genealogistes.  
Per als  interessats en el món de la imatge: hi ha 
documents fotogràfics des del 1860. I especialment el 
fons de Josep Maria Vicens i Purgimon. El seu fons 
fotogràfic va ser ingressat a l’Arxiu Comarcal del 
Solsonès el juny de l’any 2007. Conté més de set mil 
fotografies de persones i de l'entorn rural, a part dels 
edificis i estàtues com la de la Mare de Déu del Claustre, 
talla romànica cabdal. 
 

Els genealogistes vinculats al món de la música, per raó 
d'algun avantpassat, disposen d'una àmplia Col·lecció de 
Partitures Musicals, 1962-2001, de documents sonors i 
audiovisuals. 
 

Aquells afeccionats als goigs (a Solsona hi ha una 
Associació de Gogistes Solsonins, pioners en aquest 
col·leccionisme) tenen a l'arxiu una Col·lecció de goigs, 
des del 1821 fins ara de molt variada procedència. 
Els genealogistes no han d'oblidar que en aquest arxiu es 
conserven els documents del Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció de Solsona des del 1852, però també de la Seu 
d'Urgell, 1908-1972, i de Ponts, 1941-1955. Documents 
molt interessants per copsar aquest context històric del 
que hem fet menció. 
 

Un altre ampli ventall d'informació pels interessats en 
l'associacionisme.  
Val la pena recordar que Solsona es caracteritza, entre 
altres coses, per la gran quantitat d'associacions. L'arxiu 
custodia els fons de moltes d'elles. 
 

I un darrer apunt. Tots els que estiguin interessats en 
conèixer la vida medieval d'una petita ciutat, la mateixa o 
semblant a la que varen viure els seus antecessors,  aquí 
trobaran un document important: Les ordenances del 
mostassaf que eren recollides en el llibre de 
mostassaferia que era tot un corpus normatiu. El 
mostassaf era l'oficial municipal encarregat del control 
del mercat: pesos, vigilància dels oficis i dels carrers. A 
Solsona ja existia des de l'any 1405. Els Decrets de Nova 
Planta de principis del XVIII, varen suprimir aquest 
càrrec. 
 

En l'Arxiu es conserva la primera compilació de les 
ordinacions de la mostassaferia de Solsona feta pel comte 
de Cardona, el 22 de març de 1434. És un document en 
pergamí de 28 folis. És molt interessant per recollir i 
regular diversos aspectes de la vida pública solsonina, 
especialment, el seu comerç. Però també és important pel 
reflex que fa de  tot un seguit d'aspectes de la vida de la 
gent: la moral i costums, no cal dir la religió, el joc, els 
jueus, els esclaus, higiene dels carrers i sanitat, la 
conservació de les muralles o els furts, etc. Les 
ordenacions constitueixen doncs un viu exponent de la 
vida medieval de Solsona i per extensió de totes les viles 
medievals de Catalunya. 
 

Recentment, en el juliol del 2018, l'ACS va rebre un 
document singular. Una còpia molt propera a l'original de 
la concessió de títol de Ciutat a Solsona 
 

El 30 de juliol de 1594, un any després de la creació del 
Bisbat de Solsona, el rei Felip II li va concedir el títol de 
ciutat i la convertiria en una de les vint primeres 
localitats de Catalunya a tenir aquest reconeixement. 
Aquest document, que ara forma part del patrimoni 
municipal, es conserva a l’Arxiu Comarcal del Solsonès i 
recull el text original de concessió del títol de Ciutat a 
Solsona, escrit en llatí i signat per Felip II de Castella i I 
d’Aragó des del monestir de San Lorenzo del Escorial. 
Es tracta d’una còpia datada del 1596, gairebé coetània al 
document original del 1594. 
 

Joan Riart i Vendrell (soci núm.864) 
 



 
  

En l’actualitat, l'ACS custodia més de 1.000 metres 
lineals de documentació i, cronològicament, abraça des 
del segle XIII fins als nostres dies. Les seves 
dependències ocupen una part de l’antic Hospital 
Llobera, destacat edifici del gòtic civil català, després 
Seu de la Universitat de Solsona suprimida amb els 
Decrets de Nova Planta. Situat al casc antic de Solsona. 
 

Com ja sabeu, els interessats en la recerca arxivística per 
consultar informació sempre és millor concertar visita 
per e-mail o per tf. Les persones que us facilitaran les 
recerques són en Jordi Torner, director atent a 
l'engrandiment de l'arxiu i Rosa M. Vila, documentalista 
que us pot orientar amb facilitat en el complex món de 
les recerques. 
 

C/ Carrer Dominics 14, 2a. 
 25280 Solsona (Solsonès)  
Tel.  973 481554 
acsolsones.cultura@gencat.cat 
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_Arxiu Diocesà i Patrimoni documental del Bisbat de 
Solsona (ADS).  
 
L'arxiu està situat a Pl. Palau, 1. Solsona. Entrada pel 
Vall Calent. 
arxiu@bisbatsolsona.cat  
Arxiver actual: Mn. Ramon Viladés (tf.: 973 48 06 19 ). 
l'Antic arxiver Mn. Enric Bartrina i Corominas  de baixa, 
documentat historiador que facilitava molta informació 
addicional interessant i de reflexió històrica a les 
persones que anaven a consultar dades. 
De totes maneres en Josep Porredon i Feliu facilita 
recursos i dóna pistes abundants sobre les recerques i us 
atendrà molt bé.  
 

Hem de celebrar l'ampliació d'horaris recent de l'ADS. 
Dijous, de 9h a 14h. divendres i dissabte de 9 a 14h i de 
15h a 18h. Cal agrair les 8h dels dissabtes, per a la gent 
que treballa durant la setmana. 
 

També es disposa, per Internet,  de la relació de 
documents que consten en cadascuna de les parròquies. 
Amb atenció a dues particularitats de molt interès pels 
genealogistes i historiadors per estalviar viatges i visites. 
Efectivament. En la llista de les parròquies del bisbat que 
hi ha a Internet, cal posar atenció al contingut.  
Hi consta la documentació, bàsicament els llibres 
sagramentals que es troben custodiats a l'ADS, però 
també especifica si hi ha documentació que segueix en 
les respectives parròquies i no en l'ADS.  
 

Així mateix, hi consta una altra dada interessant, la 
documentació que no existeix per haver-se perdut o 
cremat durant la guerra del 1936-1939. Algunes 
parròquies han perdut pràcticament tota la seva 
documentació històrica de batejos, casaments i 
defuncions dels seus avantpassats. 
Dades interessants perquè no es el mateix anar a Solsona 
que anar a Berga o a Tàrrega, les distàncies són diferents 
i els viatges per a les consultes genealògiques cal 
aprofitar-los bé. 
 

A voltes la recerca es pot complicar perquè hi ha 
documentació a l'Arxiu però altra part es troba a una 
colla de quilòmetres, en la parròquia, on per consultar-la 
caldrà fer àmplies i prèvies consultes telefòniques i mirar 
de poder coincidir amb la disponibilitat del Sr. Rector. 
De totes maneres, sempre es pot combinar l'Arxiu amb la 
visita cultural a Solsona especialment dels museus i casc 
antic que valen la pena i compensen el viatge fet. 
L'altre element, al que cal estar atent, és que alguns 
documents de l'Arxiu no són de la diòcesi de Solsona, 
però tenen part de la seva documentació custodiada en 
aquest arxiu. 
El llistat de documents que  es poden consultar i baixar 
des d'ara fa poc, per Internet  
en  aquesta web (posada aquí sota) conté solament  la 
documentació de les parròquies, bàsicament els llibres 
sacramentals, però no explicita tota l'altra documentació 
del bisbat ni els llibres de la gran biblioteca que hi ha: 
http://bisbatsolsona.cat/documentacio-2/documents-
larxiu-diocesa/ 
 

És a dir, com sempre, és fa imprescindible contactar 
prèviament, sigui per e-mail o per tf. 
 

Pels genealogistes interessats en el món de la medicina, 
receptes i malalties dels avantpassats, l'ADS té els trenta 
volums de la Farmàcia Pallarès, que abasten una colla 
de segles, font precisa de tractes, receptes i pagaments de 
medicines. 
En l'ADS hi ha 134 capbreus de diverses poblacions. 
Expedients judicials antics, protocols notarials  molts 
d'aquests es troben repartits entre l'Arxiu Comarcal i el 
Diocesà. etc. 
 

Val la pena recordar que el Bisbat de Solsona s’allarga 
des del pla d’Urgell fins a les muntanyes del Cadí i les 
fonts del Llobregat i s’estén per les comarques del Pla 
d’Urgell, l’Urgell, la Segarra, el Solsonès, el Bages i el 
Berguedà. La qual cosa és un maldecap pels 
genealogistes que tenen arrels en aquestes comarques ja 
que els complica la recerca i fa que s'hagi d'anar a 
diverses comarques amb els seus Arxius Comarcals o als 
arxius diocesans més propers. 
Solsona és una diòcesi eminentment rural, on el 75% de 
les parròquies no passen de 300 habitants i les més grans 
no arriben a 20.000. 
 

Joan Riart i Vendrell (soci núm.864) 
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Una consulta a l'Arxiu Històric de Lleida (AHL).
 

Aquest arxiu és gran i important, no té 
documentació exclusiva de la comarca lleidatana 
sinó que té recollits documents de tota la província. 
Hi ha sis persones que hi treballen, amables.
Hem d'estar especialment agraïts per les seves 
atencions a l'Irene Domingo Barberà i a Xus Llavero 
Porcel, a part de la directora Gloria Vilella.
La nostra estada va estar motivada, en prop
considerable, per no poder accedir als documents 
que hauria d'haver penjats a la xarxa, sense cap raó 
explícita. Aspecte del que no n'és responsable 
l'AHL, sinó el Departament de Cultura on se suposa 
que hi ha tècnics informàtics que paguem entre tot
perquè tinguin en perfectes condicions l'accés als 
documents dels diversos arxius. Les queixes que els 
arxius reben són freqüents no sent ells els 
responsables. (Podria ser convenient que des de la 
nostra societat es fes alguna reclamació o reflexió al 
Departament).  
Una documentació especial que té l'arxiu és tota la 
que fa referència a la Província, poble a poble, del 
Cadastre de després de la derrota del 1714. Abasta 
aproximadament des del 1716 i segons les 
poblacions arriba més enllà del 1800. És una
important font de documentació pels genealogistes 
que tinguin arrels en la província de Lleida. El 
Cadastre, denominat d'en Patiño perquè va ser la 
persona de formació jesuítica que el va confeccionar 
seguint les orientacions del Borbó, conté des de la 
relació de persones, bestiar, masos i construccions,  
fins a la relació dels camps de cultiu amb mides i 
situació. Aquest cadastre, consta en els arxius en 
línia de la Xarxa d'Arxius de la Generalitat de 
Catalunya, de lliure consulta i així com durant tota 
una setmana no hi vàrem poder accedir sense saber 
perquè, en altres dies l'accés va ser possible, tot i 
que lent. 
La relació dels fons documentals que té l'AHL es 
pot consultar per Internet. 

La diòcesi de Solsona va ser creada el 1593 
desmembrant parròquies de les diòcesis veïnes d’Urgell i 
de Vic. 
Els abundants documents més antics de l'ADS es 
remunten a l'any 936 i 995, amb dades de parròquies. 
Continuant progressivament  en major 
l'actualitat  un trajecte de més de deu segles. Finalment 
sobre els continguts documentals de l'ADS es pot 
consultar: 
Bartrina i Corominas, Enric.(1998) "Arxiu Diocesà de 
Solsona". Dins: Guia dels arxius històrics de Catalunya. 
Vol. 7, Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona. 

Joan Riart i Vendrell (soci núm.864)
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Una consulta a l'Arxiu Històric de Lleida (AHL). 

Aquest arxiu és gran i important, no té 
documentació exclusiva de la comarca lleidatana 

e tota la província. 
Hi ha sis persones que hi treballen, amables. 
Hem d'estar especialment agraïts per les seves 
atencions a l'Irene Domingo Barberà i a Xus Llavero 
Porcel, a part de la directora Gloria Vilella. 
La nostra estada va estar motivada, en proporció 
considerable, per no poder accedir als documents 
que hauria d'haver penjats a la xarxa, sense cap raó 
explícita. Aspecte del que no n'és responsable 
l'AHL, sinó el Departament de Cultura on se suposa 
que hi ha tècnics informàtics que paguem entre tots, 
perquè tinguin en perfectes condicions l'accés als 
documents dels diversos arxius. Les queixes que els 
arxius reben són freqüents no sent ells els 
responsables. (Podria ser convenient que des de la 
nostra societat es fes alguna reclamació o reflexió al 

Una documentació especial que té l'arxiu és tota la 
que fa referència a la Província, poble a poble, del 

de després de la derrota del 1714. Abasta 
aproximadament des del 1716 i segons les 
poblacions arriba més enllà del 1800. És una 
important font de documentació pels genealogistes 
que tinguin arrels en la província de Lleida. El 
Cadastre, denominat d'en Patiño perquè va ser la 
persona de formació jesuítica que el va confeccionar 
seguint les orientacions del Borbó, conté des de la 

lació de persones, bestiar, masos i construccions,  
fins a la relació dels camps de cultiu amb mides i 
situació. Aquest cadastre, consta en els arxius en 
línia de la Xarxa d'Arxius de la Generalitat de 
Catalunya, de lliure consulta i així com durant tota 
na setmana no hi vàrem poder accedir sense saber 

perquè, en altres dies l'accés va ser possible, tot i 

La relació dels fons documentals que té l'AHL es 

Darrerament l'arxiu s'ha centrat en la recuperació i 
preservació dels documents dels centres educatius
especialment els de la comarca del Segrià. Així,
exemple, des de l'any passat es van ingressant en 
successives transferències la documentació de 
l'Institut més emblemàtic i antic de Lleida, el Màrius 
Torres, que es remunta al 1841. Font inapreciable 
pels genealogistes amb avantpassats que des fa qua
dos segles cursaren estudis. La crida que fa l'arxiu a 
preservar la documentació educativa a tots els 
centres, públics o privats i de totes les edats, és 
constant.  
Ja fa uns anys que va recollint la informació 
d'escoles antigues i també de l'Escola del
Lleida. 
També hi ha aportacions de Fons Personals 
interessants, per exemple, el 
lleidatà, documents icònics i fotografies de diverses 
Festes Majors de llocs diferents, 
solament de Lleida sinó també del Alt Pirineu, d
Ponent, fins i tot de la resta de Catalunya, 
especialment Girona i Tarragona. 
Per tant, és un arxiu amb interès força general que 
pot donar lloc a troballes documentals interessants 
per la gent que fem recerques sobre els avantpassats 
familiars. 
L'Arxiu Històric Comarcal i Provincial de Lleida és 
un referent pels municipis de la comarca del Segrià i 
de tota la província i també un referent per a tots els 
genealogistes. 

Joan Riart i Vendrell (soci núm.864)

La diòcesi de Solsona va ser creada el 1593 
desmembrant parròquies de les diòcesis veïnes d’Urgell i 

Els abundants documents més antics de l'ADS es 
remunten a l'any 936 i 995, amb dades de parròquies. 
Continuant progressivament  en major quantitat fins a 
l'actualitat  un trajecte de més de deu segles. Finalment 
sobre els continguts documentals de l'ADS es pot 

Bartrina i Corominas, Enric.(1998) "Arxiu Diocesà de 
Guia dels arxius històrics de Catalunya. 

artament de Cultura de la Generalitat de 
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Darrerament l'arxiu s'ha centrat en la recuperació i 
documents dels centres educatius, 

especialment els de la comarca del Segrià. Així, per 
exemple, des de l'any passat es van ingressant en 
successives transferències la documentació de 
l'Institut més emblemàtic i antic de Lleida, el Màrius 
Torres, que es remunta al 1841. Font inapreciable 
pels genealogistes amb avantpassats que des fa quasi 
dos segles cursaren estudis. La crida que fa l'arxiu a 
preservar la documentació educativa a tots els 
centres, públics o privats i de totes les edats, és 

Ja fa uns anys que va recollint la informació 
d'escoles antigues i també de l'Escola del Treball de 

També hi ha aportacions de Fons Personals 
interessants, per exemple, el món sardanista 
lleidatà, documents icònics i fotografies de diverses 
Festes Majors de llocs diferents, cartells, no 
solament de Lleida sinó també del Alt Pirineu, de 
Ponent, fins i tot de la resta de Catalunya, 
especialment Girona i Tarragona.  
Per tant, és un arxiu amb interès força general que 
pot donar lloc a troballes documentals interessants 
per la gent que fem recerques sobre els avantpassats 

Històric Comarcal i Provincial de Lleida és 
un referent pels municipis de la comarca del Segrià i 
de tota la província i també un referent per a tots els 

 

Joan Riart i Vendrell (soci núm.864) 



 

L’ESPAI DE L’HERÀLDICA 

Aymerich o Aimerich 
 

Els d’aquest cognom són originaris de Sardenya, d’on va 
passar el llinatge a Catalunya, creant nou solar a la ciutat 
de la Seu d’Urgell. Una altra casa hi va haver a Manresa. 
Van passar també a Aragó i Balears. 
Alguns d’aquests cavallers van servir al Rei 
d’Aragó. 
Bover diu que un d’aquest llinatge va assistir a la 
conquesta de Mallorca, tocant-li en el repartiment el lloc 
de Vinichvadel o Binissalem. 
Bernat Aymerich, en 1240, era Senyor de l’alqueria de 
Castell i Hatnet. 
Joan Aymerich va ser Governador de Mallorca en 1330.
Mateu Aymerich figura com un dels representants de 
Mallorca que en l’any de 1343 van prestar jurament i 
homenatge al rei Joan I d’Aragó, i Jaime Aymerich, 
cavaller mallorquí, va ser en 1395 ambaixador prop del 
citat Monarca per transigir el plet sobre nomenament de 
veguer. 
Cosme de Aymerich Bellid i Margens, natural de Caller, 
va ingressar a l’Orde de Montesa, en 1605. 
Van guanyar procés de Infanzonía a la Reial Audiència 
d’Aragó: Miguel Aimerich i Alaiz, natural de Fraga, en 
1806, i Miguel Aimerich, natural de Fraga, en 1767.
Jaume Aimerich va ser matriculat com Ciutadà Honrat de 
Barcelona el 1616. 
Joan Aymerich, burgès de Pals (Girona), va assistir com 
a Síndic de Pals del Braç Reial en les Corts del Principat 
de Catalunya, en 1510, i Francisco Aymerich, Ciutadà de 
Tortosa (Tarragona), com a Síndic, en 1519.
Joan d’Aymerich, donzell de Cervera, Senyor de 
Rubinat, de Sant Antolí, de Pallerols, d’Ondara i de 
Timor, Conseller Real, Alguacil Real i Veguer de 
Barcelona en 1415. Va ser investit Cavaller de l’Esperó 
Daurada (Espuela Dorada) del Principat de Catalunya pel 
rei Don Fernando i d’Aragó a la seu de Saragossa durant 
la solemne cerimònia de la seva coronació el 12 de febrer 
de 1414. Hi havia contret matrimoni amb Andrea de 
Talamanca, Senyora de Talamanca i de Calders.
Joan Berenguer d’Aymerich i de Talamanca, fill de 
l'anterior, donzell de Cervera, Senyor de Rubinat i de 
Sant Antolí, Alguacil Reial de 1450, va ser investit també 
Cavaller de l’Esperó Daurada (Espuela Dorada) del 
Principat de Catalunya pel Rei Don Alfonso V d’Aragó, 
qui va assistir com a tal a les Corts de Barcelona de 1438.
Joan d’Aymerich, donzell de Manresa, Senyor de 
Montfalcó Gros, de Biure i de Rubiola, va ser investit 
Cavaller de l’Esperó Daurada (Espuela Dor
Principat de Catalunya pel rei Joan II d’Aragó, i va 
assistir com a tal a les Corts de Barcelona el 1460. Era 
fill de Joan d’Aymerich, Cavaller de Manresa, Senyor de 
Montfalcó Gros, Cambrer del Rei. 
 

Josep-Vicent Ferrando i Company (soci núm.391)
 

Si voleu més informació; www.blasonari.net
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Els d’aquest cognom són originaris de Sardenya, d’on va 
passar el llinatge a Catalunya, creant nou solar a la ciutat 
de la Seu d’Urgell. Una altra casa hi va haver a Manresa. 

Alguns d’aquests cavallers van servir al Rei Don Pedro 

Bover diu que un d’aquest llinatge va assistir a la 
li en el repartiment el lloc 

Bernat Aymerich, en 1240, era Senyor de l’alqueria de 

rnador de Mallorca en 1330. 
Mateu Aymerich figura com un dels representants de 
Mallorca que en l’any de 1343 van prestar jurament i 
homenatge al rei Joan I d’Aragó, i Jaime Aymerich, 
cavaller mallorquí, va ser en 1395 ambaixador prop del 

transigir el plet sobre nomenament de 

Cosme de Aymerich Bellid i Margens, natural de Caller, 
 

Van guanyar procés de Infanzonía a la Reial Audiència 
d’Aragó: Miguel Aimerich i Alaiz, natural de Fraga, en 

6, i Miguel Aimerich, natural de Fraga, en 1767. 
Jaume Aimerich va ser matriculat com Ciutadà Honrat de 

Joan Aymerich, burgès de Pals (Girona), va assistir com 
a Síndic de Pals del Braç Reial en les Corts del Principat 

510, i Francisco Aymerich, Ciutadà de 
Tortosa (Tarragona), com a Síndic, en 1519. 
Joan d’Aymerich, donzell de Cervera, Senyor de 
Rubinat, de Sant Antolí, de Pallerols, d’Ondara i de 
Timor, Conseller Real, Alguacil Real i Veguer de 

investit Cavaller de l’Esperó 
Daurada (Espuela Dorada) del Principat de Catalunya pel 
rei Don Fernando i d’Aragó a la seu de Saragossa durant 
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Vicent Ferrando i Company (soci núm.391) 

www.blasonari.net 

BUTLLETÍ DE LA SCGHSVN                                                                                NÚM.27, 

02 
segons Vicente de Cadenas, 
porten: En camp d’atzur, un 
d’argent.
 

04 
segons Vicente de 
camp d’argent, un drac de 
sinople, de set caps, coronats 
d’or.
 

03 
Vicente de Cadenas: En camp 
d’atzur, quatre pals d’argent.

Armes

011
França, passats a Espanya al 
segle XII i posteriorment a 
Sardenya i Sicília, amb 
branques a Catalunya, València, 
Balears, Madrid i Sant Sebastià, 
segons Vicente de Cadenas: 
Escut tallat: 1º, quarterat en 
aspa: primer i quart, d’or, quatre 
pals de gules, i segon i tercer, 
d’argent, una àguila de sable, 
coronada d’or, linguada i 
armada de gules, i 2n, en atzur, 
quatre pals d’argent.
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02 _ D’altres, de Catalunya, 
segons Vicente de Cadenas, 
porten: En camp d’atzur, un sol 
d’argent. 

04 _ Altres, d’origen castellà, 
segons Vicente de Cadenas: En 
camp d’argent, un drac de 
sinople, de set caps, coronats 
d’or. 

03 _ Els de Lleida, segons 
Vicente de Cadenas: En camp 
d’atzur, quatre pals d’argent. 

Armes 
 

1_Els Aymerich, des de 
França, passats a Espanya al 
segle XII i posteriorment a 
Sardenya i Sicília, amb 
branques a Catalunya, València, 
Balears, Madrid i Sant Sebastià, 
segons Vicente de Cadenas: 
Escut tallat: 1º, quarterat en 
spa: primer i quart, d’or, quatre 

pals de gules, i segon i tercer, 
d’argent, una àguila de sable, 
coronada d’or, linguada i 
armada de gules, i 2n, en atzur, 
quatre pals d’argent. 



 

Bandera de Terrassa   
(Vallès Occidental)                                                

24 de desembre de 2019 
DOGC núm.8030 

 

ESCUTS I BANDERESA OFICIALITZA
DES DEL MES DE DESEMBRE DE  2019 AL MES D’OCTUBRE DE 2020

 

Donades les circumstàncies forçades per l’alarma sanitària que  ha paralitzat en part, 
l’activitat i vida normal del pais, aquest 
que desitgeu tenir-lo en paper, envieu una petició a la Sec
(scgenealogia.cultura@gencat.cat
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Bandera de 

 Escut d’Agullana   
(Alt Empordà)                                                

30 de setembre de 2020 
DOGC núm.8237 

Bandera de Canyelles
(Garraf)   

30 de setembre de 20
DOGC núm.8237

  

OFICIALITZATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
DES DEL MES DE DESEMBRE DE  2019 AL MES D’OCTUBRE DE 2020

Donades les circumstàncies forçades per l’alarma sanitària que  ha paralitzat en part, 
l’activitat i vida normal del pais, aquest Butlletí només s’envia en format pdf. Tots els 

lo en paper, envieu una petició a la Secretaria de 
scgenealogia.cultura@gencat.cat) a partir de l’1 de gener de 2021.

                                                                       NÚM.27, NOVEMBRE 2020

Bandera de 

12 de febrer
DOGC núm.

 
Escut de Santa Maria de Miralles 

(Anoia)                                                
12 de febrer de 2020 

DOGC núm.8062 

Bandera de l’EMD Campredó, Tortosa   
(Baix Ebre)   

30 de setembre de 2020 
DOGC núm.8237 

Canyelles   

de 2020 
8237 

Bandera de Vallclara   
(Conca de Barberà)   

30 de setembre de 2020 
DOGC núm.8237 
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PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
DES DEL MES DE DESEMBRE DE  2019 AL MES D’OCTUBRE DE 2020 

Donades les circumstàncies forçades per l’alarma sanitària que  ha paralitzat en part, 
només s’envia en format pdf. Tots els 

retaria de la Societat 
. 

NÚM.27, NOVEMBRE 2020 

Bandera de Mura   
(Bages)                                                

12 de febrer de 2020 
DOGC núm.8062 

Escut d’Esterri de Cardós   
(Pallars Sobirà)                                                

30 de setembre de 2020 
DOGC núm.8237 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

NOVETATS A LA  BIBLIOTECA

Donada la  manca d’espai de l’últim número del Butlletí, us 
informem de les novetats a  la nostra biblioteca des del mes 
d’abril de 2019.  A part de les ja habituals revistes d’intercanvi 
amb altres institucions, hem rebut les següents donacions:
 

_Biblioteca Heráldica. Catálogo, de Natalio Ribas Sabater
_Coin-Collector’s. Manual, de Humphreys 
_Monedas, de Aloiss Helss 
_Catalogue de Timbres-Poste, de Arthur Maury
_Nobiliari General Català 
 

Donacions de Núria Coma-Cros i Raventós (sòcia núm.487)
 

_Toréutica de la Bética (siglos VI y VII d.C.), de Gisela Ripoll
_Matadepera i Sant Llorenç de Munt. Més de mil anys
  d’història (dos volums), de Miquel Ballbé i Boada
 

Donacions de Borja de Querol i de Quadras (soci núm.844)
 

_Historia crono-constructiva de la Catedral de Ávila
  MªÁngeles Benito Pradillo 
_Historia de Ávila. Edad Moderna, de Gonzalo Martín García
  (coordinador) 
_De Ávila a Constantinopla, de José Jiménez Lozano
_El Don de la Luz, de Jesús Collado Gómez 
_Winthuysen y Güell en Ávila. El Jardín de San Segundo, de
   Sónsoles Nieto Caldeiro 
_Cuadernos Abulenses (dos volums) 
 

Donacions de la Institución Gran Duque de Alba de Ávila
 

_El Fals Testament, de Jordi Bosch (Donació de l’autor
 

_Els Masclans de Sants, de Josep-Maria Masclans (soci
   núm.317), Carles Bosch (soci núm.464) i Lluís Masclans
  (soci núm.867) (Donació dels autors) 
 

_Propietaris, camps, tipus de cultius i rendiment de les 
masies  de Lladurs (Solsonès) al segle XVIII, de Joan Riart i 
  Vendrell  (soci núm.864) (Donació de l’autor)
 

_Sigena: Blasones de su Historia, de José-Luis Acin i MªJosé
  Pallarés (Donació de Juan-José Cortés, soci núm.234)
 

_Caballeresas de la Orden de Santiago, de Ángela Madrid 
  Medina (Donació d’Ernesto Fernández-Xesta
 

_El Árbol  Genealógico. Guía para el uso de las pruebas de
  ADN, de Blaine T. Bettinger 
_Arrels.Genealogia de les famílies Valls i Vila
Valls 
  i Vila 
_Alfonso Borri Amigó, de Montserrat Borri i Ferran
 

Volem donar les gràcies des d’aquí a totes les persones que 
de manera altruista  enriqueixen la biblioteca de La 
Societat, amb les seves donacions i pel bé i fruïció de 
tothom. 
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NOVETATS A LA  BIBLIOTECA 

Donada la  manca d’espai de l’últim número del Butlletí, us 
informem de les novetats a  la nostra biblioteca des del mes 

habituals revistes d’intercanvi 
amb altres institucions, hem rebut les següents donacions: 

, de Natalio Ribas Sabater 

aury 

(sòcia núm.487) 

, de Gisela Ripoll 
Matadepera i Sant Llorenç de Munt. Més de mil anys 

Boada 

(soci núm.844) 

constructiva de la Catedral de Ávila, de  

, de Gonzalo Martín García 

José Jiménez Lozano 

. El Jardín de San Segundo, de 

Donacions de la Institución Gran Duque de Alba de Ávila 

Donació de l’autor) 

Maria Masclans (soci 
núm.317), Carles Bosch (soci núm.464) i Lluís Masclans 

Propietaris, camps, tipus de cultius i rendiment de les 
, de Joan Riart i  

(Donació de l’autor) 

Luis Acin i MªJosé 
, soci núm.234) 

_Caballeresas de la Orden de Santiago, de Ángela Madrid  
Xesta, soci núm.97) 

El Árbol  Genealógico. Guía para el uso de las pruebas de 

de les famílies Valls i Vila, de Jaume 

, de Montserrat Borri i Ferran 

Volem donar les gràcies des d’aquí a totes les persones que 
de manera altruista  enriqueixen la biblioteca de La 

pel bé i fruïció de 
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AGENDA DE LES PROPERES ACTIVITATS 

Núm.950 Teresa Almacell Díez, Arenys de Munt (Maresme) 
Núm.951 Ricard Barba Martí, Sant Cugat del Vallès (Vallès 
                Occidental) 
Núm.952 Joan Maltas Montoro, Mataró (Maresme) 
Núm.953 Evoalo Pladevall Griera, Sabadell (Vallès Occidental) 
Núm.954 Francisco Marín Guerrero, Premià de Dalt (Maresme) 
Núm.955 Josep-Lluís Martínez Domènec, Sabadell (Vallès 
                Occidental)  
Núm.956 Maria Carme Juncà Campdepedrós, Sant Joan Despí 
                (Baix Llobregat) 
Núm.957 Josep Gracía Belaire, Barcelona (Barcelonès) 
Núm.958 Josep Miret Mercè, Taradell (Osona) 
Núm.959 Alfred Mauri Martí, Gelida (Alt Penedès) 
Núm.960 Xavier Cros Torres, Granollers (Vallès Oriental) 
Núm.961 Carme Solé Camps, Tarragona (Tarragonès) 
Núm.962 Elionor Balagué López, Barcelona (Barcelonès) 
Núm.963 Xavier Altemir Duran, Badalona (Barcelonès) 
Núm.964 Glòria Moreno Bosch, Barcelona (Barcelonès) 
Núm.965 Josep-Maria Valeri Ferret, Barcelona (Barcelonès) 
 

Núm.966 Joan Espelt Fornells, Sant Cugat del Vallès (Vallès  
                Occidental) 
Núm.967 Meritxell Sabaté Blanc, Esparraguera (Baix  
                Llobregat) 
Núm.968 Josep-Lluís Lliberia Blasco, Sant Cugat del Vallès 
                (Vallès Occidental) 
Núm.969 Jorge Planas Campos, Alcobendas (Madrid) 
Núm.970 Jordi Gendra Molina, Alburquerque (Mèxic) 
Núm.971 Joan Rabat Fajardo, Sant Vicenç de Montalt  
                (Maresme) 
Núm.972 Josep-Maria Guinovart Grau, Salou (Tarragonès) 
Núm.973 Pere Sagués Gabaldà, Terrassa (Vallès Occidental) 
Núm.974 Xavier Gironès Güell, Sant Gregori (Gironès) 
Núm.975 Esteve Pouget Burés, Collbató (Baix Llobregat) 
Núm.976 Marta Alari Hidalgo, Cubelles (Garraf) 
Núm.977 Maria Montserrat Riera Munné, Barcelona  
                (Barcelonès) 
Núm.978 Jordi Bolaños Jardí, Flix (Ribera d’Ebre) 
Núm.979 Ismael-Isidre Pous Zaragoza, Meliana (València) 

ALTES  A “LA SOCIETAT” 
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Nota d’agenda 
Donades les circumstàncies actuals, arran de la pandèmia del Covid-19, preguem que consulteu sempre 
abans la nostra pàgina web (www.scgenealogia.cat) en relació a les nostres activitats.  
 
La SCGHSVN té previst desenvolupar totes les activitats habituals o que ja té programades. Només en 
funció de la situació del moment i en conseqüència, de l’obertura de les instal·lacions de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, aquestes es realitzaran de manera presencial o a distància. 
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Fòrum i newsleter 
 

Una de les grans novetats d’aquest 2019 ha estat la desaparició del llistat de correus electrònics que conformava 
Socinautes i l’aparició d’un nou Fòrum exclusiu per associats. Aquesta nova eina, que es troba dins de la 
mateixa pàgina web, té les mateixes característiques que Socinautes, en quant a la facilitat d’escriure un mail o 
adjuntar-hi documentació, però amb els següents avantatges: 
_Les converses s’estructuren per categories 
_Hom pot subscriure’s a tantes categories com vulgui per rebre correus electrònics d’avís cada vegada que hi ha 
novetats 
_Es poden recuperar converses anteriors: els nous associats poden veure l’històric de converses i així s’evita 
repetir converses 
_Si hom perd l’accés al seu correu electrònic no perd cap de les discussions que s’hagin pogut mantenir entre 
tots els associats, ja que en tot moment són recuperables per paraules clau. 
 

Però aquesta no és l’única novetat que els nostres associats han tingut aquest 2019, sinó que també han 
començat a veure canvis en la forma de rebre les comunicacions. S’ha activat una aplicació de newsletter per 
poder fer recordatoris de les activitats, de manera mensual, a més d’emprar-se com a canal de comunicació per 
aquelles novetats o notícies importants que volem comunicar des de la secretaria o la pròpia junta de govern. 
Esperem que aquesta eina es vagi consolidant al llarg del 2020. 
 

NOVETATS A LA SOCIETAT 
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Avantatges de fer-se soci: 
 
Els socis de la SCGHSVN poden accedir a totes les activitats, cursos i tallers de manera gratuïta o 
gaudint d’importants descomptes, a més de tenir opció de participar 
accedir a recerques genealògiques i resultats obtinguts dels buidatges i projectes realitzats.
 
Els socis reben anualment la revista 
addicional. També poden publicar els seus estudis 
 
Els socis reben semestralment, per correu electrònic i en format pdf, el 
articles, curiositats, resultats d’investigacions i divulgació d’activi
participar. 
 
Els socis disposen d’un espai d’intercanvi d’informació sobre les diverses disciplines d’estudi a través 
del correu electrònic. 
 
Els socis tenen a la seva disposició un equip de digitalització de documents i e
documentació de la biblioteca de la SCGHSVN, amb més de set
disciplines d’estudi. 
 

Coordinació del “Butlletí”
Fotografies de les activitats a l’ANC: Mari

Impressió: Impremta Baltasar1861 
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Els socis de la SCGHSVN poden accedir a totes les activitats, cursos i tallers de manera gratuïta o 
gaudint d’importants descomptes, a més de tenir opció de participar als seminaris i grups de treball, 
accedir a recerques genealògiques i resultats obtinguts dels buidatges i projectes realitzats.

Els socis reben anualment la revista Paratge, centrada en les disciplines de l’entitat, sense cap cost 
publicar els seus estudis – si compleixen els requisits demanats 

Els socis reben semestralment, per correu electrònic i en format pdf, el Butlletí
articles, curiositats, resultats d’investigacions i divulgació d’activitats realitzades i també hi poden 

Els socis disposen d’un espai d’intercanvi d’informació sobre les diverses disciplines d’estudi a través 

Els socis tenen a la seva disposició un equip de digitalització de documents i els llibres i la 
documentació de la biblioteca de la SCGHSVN, amb més de set-cents exemplars centrats en les seves 

Coordinació del “Butlletí” i fotografies: Juan-José Cortés i García i Maria dels Àngels Espert i Clanxet
Fotografies de les activitats a l’ANC: Mari-Luz de la Cruz - Correccions: Sílvia Crespo i Espert

Impremta Baltasar1861 -  ISSN 1888-3796 -  Dipòsit Legal B-51350-2007
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Els socis de la SCGHSVN poden accedir a totes les activitats, cursos i tallers de manera gratuïta o 
als seminaris i grups de treball, 

accedir a recerques genealògiques i resultats obtinguts dels buidatges i projectes realitzats. 

, centrada en les disciplines de l’entitat, sense cap cost 
si compleixen els requisits demanats – a la revista. 

Butlletí de la Societat, amb 
tats realitzades i també hi poden 

Els socis disposen d’un espai d’intercanvi d’informació sobre les diverses disciplines d’estudi a través 

ls llibres i la 
cents exemplars centrats en les seves 

José Cortés i García i Maria dels Àngels Espert i Clanxet 
Sílvia Crespo i Espert 

2007 


