
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SCGHSVN continua amb la seva activitat i oferta formativa virtual, intentant 
cada vegada ser més dinàmics i arribar a un major públic en l’àmbit de les 
nostres ciències socials,  ampliant el seu ventall amb la incorporació de noves 
temàtiques dins el pr
disciplines vinculades a les ja impartides que aprofundeixen en el seu 
coneixement. És el cas, per exemple, dels cursos de 
que seran impartits en els propers mesos, i qu
nostres socis, d’una banda, al coneixement de les fonts històriques i la seva 
estructura documental, i, d’altra, a l’estudi d’una realitat històrica que tingué un 
paper important dins el nostre territori fins pràcticament
En relació a l’àmbit de participació, el format virtual que hem adoptat arran de la 
situació sanitària que encara travessem, ens ha permès tenir un augment 
significatiu en la participació de les activitats que fomentem, així com una ma
presència en àmbits d’estudis històric
es tradueix en la incorporació de nous membres de nacionalitats diverses 
interessats en la nostra activitat científica.   
Els nostres seminaris de treball,cada vegada a
participació, continuen amb una activitat incessant els seus objectes d’estudi 
enriquint el coneixement dels seus membres així com fomentant, sens dubte, una 
tasca notable dins les ciències que conreen. A destacar les 
grup Monumenta
sacramentals arreu del territori català per elaborar una base de dades que 
incorpori tota la informaciópalesa, així com les 
amb la voluntat d’é
un plantejament més atractiu i heterogeni.  
En l’àmbit paleogràfic, el seminari continua ambl’edició dels fons de la Confraria 
del Sant Esperit de Barcelona i de Vilassar de Dalt, incorporant no
que donen major embranzida a l’execució de les seves tasques. Així mateix, el 
seminari de Llatí també manté la seva activitat centrada en el coneixement de la 
gramàtica llatina i la diplomàtica. 
En darrer lloc, des de la Junta de Govern, volem 
esperem que els nous projectes i activitats que organitzem siguin del vostre 
interès i participeu enèrgicament, desitjant que en aquests moments de crisi 
sanitària, la nostra societat sigui una via d’eixida que ens permeti des
fins a cert punt, de la realitat que ens envolta. 
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NOUS HORARIS A L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
 

Des del mes de març l’Arxiu Nacional obre les tardes del dilluns i els dimecres, però els membres de 

les entitats vinculades encara no hi tenim accès. Quan això sigui possible, ja us informarem.
 

La SCGHSVN continua amb la seva activitat i oferta formativa virtual, intentant 
cada vegada ser més dinàmics i arribar a un major públic en l’àmbit de les 
nostres ciències socials,  ampliant el seu ventall amb la incorporació de noves 
temàtiques dins el present cicle de conferències i el desenvolupament de noves 
disciplines vinculades a les ja impartides que aprofundeixen en el seu 
coneixement. És el cas, per exemple, dels cursos de Diplomàtica
que seran impartits en els propers mesos, i que tenen com a objectiu apropar als 
nostres socis, d’una banda, al coneixement de les fonts històriques i la seva 
estructura documental, i, d’altra, a l’estudi d’una realitat històrica que tingué un 
paper important dins el nostre territori fins pràcticament
En relació a l’àmbit de participació, el format virtual que hem adoptat arran de la 
situació sanitària que encara travessem, ens ha permès tenir un augment 
significatiu en la participació de les activitats que fomentem, així com una ma
presència en àmbits d’estudis històric-genealògics nacionals i internacionals, que 
es tradueix en la incorporació de nous membres de nacionalitats diverses 
interessats en la nostra activitat científica.    
Els nostres seminaris de treball,cada vegada amb un major nombre de 
participació, continuen amb una activitat incessant els seus objectes d’estudi 
enriquint el coneixement dels seus membres així com fomentant, sens dubte, una 
tasca notable dins les ciències que conreen. A destacar les 

Monumenta està realitzant en la seva empresa de digitalització dels llibres 
sacramentals arreu del territori català per elaborar una base de dades que 
incorpori tota la informaciópalesa, així com les Trobades Genealògiques
amb la voluntat d’ésser més dinàmiques i captar l’atenció de més socis, proposa 
un plantejament més atractiu i heterogeni.   
En l’àmbit paleogràfic, el seminari continua ambl’edició dels fons de la Confraria 
del Sant Esperit de Barcelona i de Vilassar de Dalt, incorporant no
que donen major embranzida a l’execució de les seves tasques. Així mateix, el 
seminari de Llatí també manté la seva activitat centrada en el coneixement de la 
gramàtica llatina i la diplomàtica.  
En darrer lloc, des de la Junta de Govern, volem agrair la vostra implicació i 
esperem que els nous projectes i activitats que organitzem siguin del vostre 
interès i participeu enèrgicament, desitjant que en aquests moments de crisi 
sanitària, la nostra societat sigui una via d’eixida que ens permeti des
fins a cert punt, de la realitat que ens envolta.  
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Sempre és difícil escriure una nota necrològica, 
sobretot quan és la d’un amic. 
El nostre bon amic Joan Riart i Vendrell (soci 
núm.864) ens va deixar el proppassat 11 de 
gener, als 76 anys. 
Fa pràcticament dos mesos de la mort d’en 
Joan Riart i encara ens costa de creure.  
En Joan era d’aquelles persones que sempre 
saps que hi són. S'interessava molt per tothom. 
Potser per la seva professió de psicòleg (havia 
obtingut el grau de doctor en Psicologia) o pel 
seu tarannà d'home obert, comunicatiu i molt 
implicat amb tot i amb tothom.Si li explicaves 
algun maldecap que et torbava, t’aconsellava i 
t’animava a resoldre’l. No ho oblidava i, al cap 
d’uns dies, sempre molt discretament, et 
preguntava com estaves. 

2 

Investigador i escriptor incansable, havia estat professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull i havia 
rebut el premi d'assaig pedagògic "Joan Profitós" pel treball "Inteligència i cervell".  Tenia també diverses publicacions 
sobre l'estrès laboral. 
Era tan actiuque tot just acabava de publicar un llibre i ja et sorprenia amb la notícia que n’estava preparant un altre. Ens 
deixa valuosos treballs de psicologia i d’història. A tall d'exemple, puc esmentar la trilogia de "Cartes de l'Isidre a l'Isidre" 
(intercanvi epistolar intergeneracional entre un avantpassat Riart avi i el seu nét), "Els de dalt i els de baix" (bona mostra 
dels costums rurals d'altres temps)i "Remeis i aprendre de l'experiència [1750-1850]" (clar exemple del seu esforç per 
mantenir la tradició popular de les herbes remeieres). Només cal obrir algun dels Paratges més recents per trobar-hi 
col·laboracions seves. 
Des de la meva experiència com a conductor i responsable del grup de Paleografia, que ens veníem reunint des de feia ja 
uns quants anys al col·legi dels Salesians al carrer Rocafort-Sepúlveda, haig de destacar la seva capacitat extraordinària 
de divulgador. Fent servir el mètode de l'autoedició, havia editat diversos treballs sobre diferents aspectes de la vida rural 
de Lladurs, el seu poble d'origen, prop de Solsona. 
D'aquesta manera, havia aconseguit -per utilitzar una expressió periodística- "posar en el mapa" de Catalunya, no només 
el seu bressol de Lladurs, sinó també el cognom propi i dels seus avantpassats, Riart. 
Com a anècdota personal, diré que em queda l'enorme satisfacció d'haver-li aconsellat que tot allò que tenia publicat ho 
compartís amb la nostra SCGHSVN, de la qual ja n'era soci, i que ens ho expliqués en alguna xerrada o conferència, com 
així ho féu recentment. 
La seva gran capacitat de treball i l'immens amor per la Genealogia el feia visitar els arxius constantment i molt 
particularment el de Solsona. 
Havia participat en els cursos de genealogia de la Casa Elizalde i va seguir fent recercacompartint classes delnostre grup 
de Paleografiade Barcelona als Salesians. Ell n’era l’ànima; ens engrescava i ens empenyia a treballar; pràcticament sense 
adonar-te’n, ja tenies una nova feina entre mans. Sempre portava nous documents de Mas Riart i de Solsona, el seu 
bressol i estimada terra.  
La seva absència deixa un gran buit, tant a nivell professional com personal. Però no ens deixa amb les mans buides. 
Tindrem, com a llegat seu, no només les seves publicacions, sinó també la seva pauta de treballador incansable i el seu 
amor per la investigació, el coneixement i, especialment, la Genealogia. 
 

                                                                                                                               Montserrat Codina i Avel·lí André 
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Conferències 
 

dilluns 18 de novembre de 2020: Dones de l'amor a la 
ràbia, a càrrec del Sr. Joan Riart i Vendrell, psicòleg, 
membre de la SCGHSVN i divulgador de la història del 
món rural del Solsonès i, més concretament, del seu 
poble Lladurs, que malauradament ens va deixar el 
passat 12 de gener a l’edat de 76 anys. En format virtual, 
d’acord amb l’adaptació a les noves tecnologies cada 
vegada més consolidades al sí de les nostres disciplines i 
activitats, l’autor va fer un repàs a la seva bibliografia
històrica-genealògica i ens va presentar el seu llibre 
Dones de l'amor a la ràbia,que tractad’un se
relats independents sobre el món rural dels segles XIX
XXon les protagonistes de l’acció són dones. Un relat 
que, a més a més d’introduir l’oient i el lector en una 
història rural de les mentalitats, suposa un paradigma 
d’estudi fonamentat en un bon anàlisi i explotació de les 
fonts històriques consultades.   
 
                          Albert Pérez i Escribano (soci n.um.910)
 

dilluns 16 de novembre de 2020:  Blasonamiento 
Heráldico: Metalenguaje de la 
Heráldica, a càrrec del sr. Manuel Monreal Casamayor, 
membre del Consell assessor heràldic del Consell 
d'Aragó. 
 

LES  NOSTRES ACTIVITATS 

El passat 13 de gener ens va deixar el bon amic 
professionalitat i voluntat de servei a la societat
d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, era un gran amant de l’estudi dels avantpassats i de la seva 
divulgació, per aquest motiu es va associar a la SCGHSVN i no només per aprendre, contribuir i difondre els seus 
coneixements sobre el tema, sinó a més, per col·laborar en totes aquelles activitats que li fos possible.
El seu interès va fer que ens oferís dues passejades per Barcelona seguint la història dels seus avantpassats: 
Casanovas-Pujol-Canet: Ruta per la Barcelona intramurs
Capeta-Aulet: Itinerari pel Front Marítim i la Barceloneta
seva esposa, va fer-nos passar uns matins força amens mentre a través del temps ens portava 
ciutat a on havien portat els moviments familiars.
Trobarem a faltar el seu entusiasme per organitzar altres sortides de caire genealògic (E.P.R.)
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Dones de l'amor a la 
Riart i Vendrell, psicòleg, 

membre de la SCGHSVN i divulgador de la història del 
món rural del Solsonès i, més concretament, del seu 
poble Lladurs, que malauradament ens va deixar el 
passat 12 de gener a l’edat de 76 anys. En format virtual, 

adaptació a les noves tecnologies cada 
vegada més consolidades al sí de les nostres disciplines i 
activitats, l’autor va fer un repàs a la seva bibliografia 

genealògica i ens va presentar el seu llibre 
,que tractad’un seguit de 

relats independents sobre el món rural dels segles XIX-
XXon les protagonistes de l’acció són dones. Un relat 
que, a més a més d’introduir l’oient i el lector en una 
història rural de les mentalitats, suposa un paradigma 

n anàlisi i explotació de les 

i Escribano (soci n.um.910) 

Blasonamiento  Terminología 
Manuel Monreal Casamayor, 

membre del Consell assessor heràldic del Consell 
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El passat 13 de gener ens va deixar el bon amic Jaume Canet i Capeta (soci núm.845), a causa de la seva dedicació i 
professionalitat i voluntat de servei a la societat. President (2005-2009) i Medalla d’Or de la Societat Catalana 

ologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, era un gran amant de l’estudi dels avantpassats i de la seva 
divulgació, per aquest motiu es va associar a la SCGHSVN i no només per aprendre, contribuir i difondre els seus 

, per col·laborar en totes aquelles activitats que li fos possible.
El seu interès va fer que ens oferís dues passejades per Barcelona seguint la història dels seus avantpassats: 

Canet: Ruta per la Barcelona intramurs (trobareu la ressenya al Butlletí n’um.21) i 
Aulet: Itinerari pel Front Marítim i la Barceloneta (trobareu la ressenya al Butlletí nùm.23). Acompanyat de la 

nos passar uns matins força amens mentre a través del temps ens portava 
ciutat a on havien portat els moviments familiars. 
Trobarem a faltar el seu entusiasme per organitzar altres sortides de caire genealògic (E.P.R.)

                                                                                                       Maria dels Àngels Espert i Clanxet (sòcia núm.500)
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Maria dels Àngels Espert i Clanxet (sòcia núm.500) 
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dilluns 18 de gener de 2021: FamilySearch y yo, a 
càrrec del sr. Virginio Batista, responsable d'opracions de 
FamilySearch - Sud d'Europa. Va parlar del contingut 
que pot trobar-se dins de FamilySearch, no només dels 
registres eclesiàstics, sino també dels registres civils, els 
accessos als arxius en funció de les limitacions que 
imposen els seus propietaris i de les sales que tenen 
preparades per als investigadors. 
  

 

dilluns 14 de desembre de 2020: Dde manera virtual, es 
va fer la presentació del darrer número de la revista 
científica que publica anualment la Societat: Paratge 33. 
Aquest any destaca, no només per les col·laboracions de 
caire genealògic i l'edició en color que s'ha fet en paper, 
sinó per ser una publicació que homenatgia a un dels 
socis i, per un breu període, president de la SCGHSVN, 
en Ramon Rovira i Tobella.  
 

Les circumstàncies que vivim no van permetre que l'acte 
es pugués realitzar de manera presencial, però aixo no va 
impedir que es recordés a un investigador i apassionat de 
la genealogia i l'heràldica com en Ramon Rovira i 
Tobella. Hi van assistir amics, familiars, autors d'articles 
i un gran nombre d'associats que van voler participar 
d'aquest esdeveniment. 
 

A més, es va poder gaudir d'una conferència sobre la 
"Reconstrucció de deu arbres troncals d'hereus de masos 
del Vallès (s. XIII-XX)" a càrrec del sr. Esteve 
Canyamenres, autor d'un dels articles de Paratge 33 i 
gran amic d'en Ramon Rovira i Tobella. 
 

              Andrea Rovira Bordonau (sòcia núm.719) 
 

 

dilluns 15 de febrer de 2021: Memòria històrica, a 
càrrec de Juanjo Cortés i García, historiador i 
president de la nostra Societat, on ens presentà la 
repressió com un fenomen constant a través de la història 
de l’ésser humà i, més concretament, el desenvolupament 
d’una consciència al respecte, prenent com a paradigma 
les víctimes de la Guerra Civil Espanyola i el marc 
d’actuació que ha derivat fins als nostres dies. Així 
doncs, feu un recorregut pel context històric dels fets i la 
memòria construïda pel règim franquista sobre les 
víctimes de la guerra i, com, a partir dels anys 1970s, 
aquesta es manifestà a través d’una primerenca apertura 
de fosses i una buit legislatiu al respecte fins 
l’establiment de la Llei de Memòria Històrica l’any 2007. 
A més a més, el ponent mostrà l’estat actual de la 
memòria històrica a travésdel cas d’un familiar que fou 
represaliat durant la Guerra Civil i posà de manifest les 
manques que encara ha de superar. 
 

                        Albert Pérez i Escribano (soci núm.910) 
 



 
  

Cursos  
 

Curs d’Iniciació a la Genealogia  
Arran de la crisi sanitària actual, enguany la Societat ha 
inaugurat el cicle de cursos que oferta amb el Curs 
d’iniciació a la Paleografia I en format virtual. Una eina 
que ha tingut una molt bona acceptació per part dels 
socis i altres persones alienes a la Societat, augmentant 
considerablement la participació d’aquest cicle formatiu 
respecte anys anteriors amb una assistència de 17 
persones. En l’àmbit teòric i pràctic, l’alumnat ha 
mostrat gran interès per les temàtiques impartides al curs 
sobre l’evolució de l’escriptura llatina, aportant textos de 
la seva recerca personal per tractar a les diverses sessions 
del curs a més a més del material ordinari. Una 
experiència positiva que, d’ara en endavant, suposarà un 
canvi en l’organització dels cicles formatius de la nostra 
Societat, implementant alhora el caràcter presencial i 
virtual.  
 

ELS NOSTRES SEMINARIS 

Trobades Genealògiques 
 

V Trobada Genealògica Virtual. 
El dia 28-1-2021 va tenir lloc la 5a. Trobada genealògica 
amb l’assistència de 12 persones. Com sempre va ser 
molt participada i es varen descobrir relacions familiars 
entre persones que no es coneixien i també es van 
compartir vivències de persones sense cap lligam,  
relacionades en llocs familiars on havien viscut 
cadascuna de les famílies. 
 

                                     Camil Rull i Rigol (soci núm.879) 

 

Llatí:  
 

Després de reprendre novament l’activitat a les darreries 
de l’any 2020, el Seminari de Llatí ha planificat el seu 
marc d’actuació en dues línies de treball ben definides. 
D’una banda, l’aprenentatge de la gramàtica llatina 
mitjançant el desenvolupament de classes teòrico-
pràctiques per tal d’assolir els fonaments que ens facultin 
a realitzar una bona traducció i, d’altra, una aproximació 
a la ciència Diplomàtica a través de l’estudi de 
l’estructura interna de les diverses tipologies 
documentals, centrant el seu marc d’actuació en l’anàlisi 
de les clàusules i el procés de gènesi documental.  Amb 
un total de 16 participants, el seminari ha agafat 
embranzida i esperem que més socis s’hi vulguin afegir.  
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Paleografia:  
 

Adaptat plenament a les noves tecnologies i plataformes 
virtuals, el seminari de Paleografia continua la seva tasca 
d’edició documental dels fons de Vilassar de Dalt i la 
Confraria del Sant Esperit a través del treball grupal de 
tots els seus membres. A més a més, també hem de 
remarcar l’interès d’aquesta ciència dins la societat amb 
la incorporació de nous membres al seminari que donen 
embranzida al nostre projecte.  
 

Albert Pérez Escribano (coordinador dels seminaris de 
llatí i paleografia i soci núm.910) 
 

 

Grup Monumenta:  
Durant el darrer exercici, el Grup Monumenta, malgrat el 
confinament globalque estem patint, ha anar treballant i 
creixent. S’han fet contactes profitosos amb el Centre 
d’Estudis Demogràfics de l’Universitat Autònoma de 
Barcelona que han fructificat amb un Conveni Marc de 
col·laboració, tot i que, des de feia uns mesos es feien 
treballs de buidatges conjuntament. El CED disposa 
d’una plantilla de buidatges que ha resultat ser, 
pràcticament igual a la que Josep-Maria Boleda va 
confeccionar pels buidatges de Monumenta; per tant, 
podem garantir que els treballs conjunts estan ben 
encaminats. 
Un segon apartat de col·laboració és el que s’està portant 
a terme en aquests darrers mesos, amb l’Arxiu Històric 
de l’Arquebisbat Tarragona. L’Arquebisbat ja té 
digitalitzats els llibres sacramentals de totes les 
parròquies de la seva diòcesi, i el Grup Monumenta 
n’està realitzant els buidatges. En el mateix sentit, s’han 
tingut contactes i converses que han fructificat en acords 
puntuals amb l’Arxiu Diocesà de Barcelona i també amb 
el de Girona. 
Un altre punt d’atenció són els contactes que s’estan 
portant a terme amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per intercanviar informació útil 
pels buidatges de Monumenta, canalitzats a través dels 
Consells Comarcals. 
Totes aquestes accions ens han portat a la necessitat de 
fer créixer la plantilla de buidatges actuals. Monumenta 
en aquests moments es centra en l’ampliació del grup de 
buidatges i per aquests motiu es farà, en breu, una crida a 
tots els socis de la nostra entitat perquè facin una 
aportació del seu temps i assumeixin, els que puguin, 
formar part de l’equip. 
Les parròquies que ja estan buidades estan penjant del 
web de la Societat i cal identificar-se per tenir accés al 
seu contingut. Aquest és un altre punt que s’ha 
normalitzat.  
Per acabar, comentar que en l’actualitat el Grup 
Monumenta ja compta amb setze membres i el seu 
objectiu és poder arribar als vint-i-cinc. 
 

Ferran Manau i Graupera (Coordinador del Grup 
Monumenta. Soci núm.592) 
 



 
 
  

EL RACO DEL SÓCI  

La combinació de les dues aficions del soci Camil 
Rull Rigol, la genealogia i els mosaics de
trencadís. 
  

Es pot veure en aquest mosaic l’escut de Bernat 
Rull, de moment el Rull més antic documentat a 
Catalunya que li consta. 
  

Bernat Rull 
Tres anys després de conquerir Borriana i tots els 
territoris al nord d'aquesta ciutat, en la primavera 
de 1236 es conquistà i fortificà el Puig
Puig és la posició clau per al domini de l'Horta i 
l'accés nord a Balansiya, Zayyan ibn 
Mardanix aplegà un gran exèrcit per tal de 
reconquerir-lo, però fou vençut en la 
memorable batalla del Puig
d'agost de 1237. Definitivament és conquerit el
de juny de 1237 el Puig de Cepolla anomenat també 
Enesa, y després El Puig de Santa María
prop de la capital valenciana. 
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Rull, de moment el Rull més antic documentat a 

Tres anys després de conquerir Borriana i tots els 
territoris al nord d'aquesta ciutat, en la primavera 
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Puig és la posició clau per al domini de l'Horta i 
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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 Societat”.
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 
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 SC
 

En Bernat Rull, tal com ens explica mossèn Jaume 
Febrer en les “Trobes” escrites el 1276, sobre els 
llinatges de la conquesta de la ciutat de València, va 
intervenir  en la Batalla del Puig el 20 d’agost de 
1237: 
  

TROBA CCCCXLV 
“Lo escut colorat, tres Caps en centor
De Alarbs Sarrahins, porta Bernat Rull,
Que mostren ser Reys, segons el honor
De la blanca llista, que à la rededor
Del cap se lligaben, baix lo cabell rull.
Quant lo Rey Zahen ab gran aparat
De gent, é caballs, volgué pendre el Puig,
Rull allí es trobà; eixint al rebato,
Los tres Caps de Alarbs donà de barato,
E quiza mes foren. si Zahen no fuig,
Tornantse a Valencia, que fonch son refuig.”
 

Camil Rull i Rigol
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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 
idees, no les de l’equip editorial, ni les de la SCGHSVN. 

En Bernat Rull, tal com ens explica mossèn Jaume 
Febrer en les “Trobes” escrites el 1276, sobre els 
llinatges de la conquesta de la ciutat de València, va 

a Batalla del Puig el 20 d’agost de 

“Lo escut colorat, tres Caps en centor 
De Alarbs Sarrahins, porta Bernat Rull, 
Que mostren ser Reys, segons el honor 
De la blanca llista, que à la rededor 
Del cap se lligaben, baix lo cabell rull. 
Quant lo Rey Zahen ab gran aparat 
De gent, é caballs, volgué pendre el Puig, 
Rull allí es trobà; eixint al rebato, 
Los tres Caps de Alarbs donà de barato, 
E quiza mes foren. si Zahen no fuig, 
Tornantse a Valencia, que fonch son refuig.” 

Camil Rull i Rigol (soci núm.879) 



 
 
  

SIGEH (Sociedad Iberoamericana de Genealogía e 
Historia) 
Ciclo de Charlas: El estudio de la Genealogía en España 
e Iberoamérica. Pasado, presente y futuro de la 
cienciagenealógica” 
Dimecres 10 de febrer: Elestudio de la Genealogía en 
España, per Juan-José Cortés i García. 
50 assistents 
Després de la presentació del conferenciant, Juan-José 
Cortés, a càrrec de Mariano Vilella, organitzador de la 
trobada, li dona les gràcies agraint-li l’oportunitat 
d’adreçar-se a l’àmplia comunitat iberoamericana, i tot 
seguit, li cedeix la paraula. 
En primer lloc i a manera de pròleg, comenta que la 
Genealogia està de moda des de finals del segle XX, ja 
que amb l’augment de les jubilacions, moltes d’elles 
anticipades, amb la necessitat d’omplir tants moments 
d’oci, s’ha produït una febre per trobar i conèixer 
avantpassats i saber d’on venim. De tal manera que 
arxius i arxivers s’han vist desbordats per falta de 
coneixements suficients per afrontar tanta demanda. 
Això, juntament amb l’avançament de les noves 
tecnologies, ha donat pas a la digitalització de molts 
arxius i a aparèixer publicacions dedicades al tema. 
A partir d’aquest punt la conferència s’articulà en tres 
apartats: Història, Institucions i Genealogistes. 
Començà fent un repàs exhaustiu delsmolts pobles que 
han habitat la Península Ibèrica, des de la Prehistòria fins 
ara, destacant la diversitat i barreja de cultures: ibers, 
celtes, grecs, fenicis, cartaginesos, romans, visigots, 
àrabs i també de centreeuropeus arribats amb Carles I, 
circumstancies que van propiciar la varietat de cognoms i 
barreja d’idiomes, incloent el ladino i l’euskerai la 
nacionalització dels sefardites la dècada de 1920, per part 
de Primo de Rivera. 
La segona part començà amb una menció a les persones 
que s’han dedicat a la Genealogia des de l’Edat Mitjana 
fins ara i fa un repàs a les institucions que actualment es 
cuiden de l’estudi d’aquesta ciència, autonomia per 
autonomia, incloent-hi el cas de Perpinyà per proximitat.  
Informa àmpliament de les activitats de la  SCGHSVN 
(Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil.lografia, Vexil.lologia i Nobiliària) que ell 
presideix, destacant-ne els cursos iniciàtics per la recerca 
d’avantpassats, elaboració d’arbres genealògics, iniciació 
a la paleografia, ajudats també per la gran documentació 
que es pot trobar “on-line”. 

7 

BUTLLETÍ DE LA SCGHSVN                                                                                          NÚM.28, ABRIL 2021 

RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS 

A part de totes aquestes institucions (que es poden trobar 
detallades a la web de la SCGHSVN) destaca la CECEL 
(Confederación Española de Centros de 
EstudiosLocales) que aplega moltes d’elles, la Real 
AcademiaMatritense de Heráldica y Genealogía i la 
moltíssima informació que es pot trobar al portal de 
FamilySearch, on tenen digitalitzats i a l’abast de tothom 
molts arxius diocesans de tot España. 
Clou la seva intervenció informant de com s’organitzen 
actualment els genealogistes i de com poc a poc les 
universitats, en principi poc donades a col·laborar, estan 
canviant de política. Una altra font que ajuda a dur a 
terme aquestes tasques és últimament la recuperació de la 
Memòria Històrica. 
Tota la intervenció s’acompanyà per moltes imatges de 
power-point amb mapes, publicacions i documentació 
diversa i acurada que ajudà molt a una millor comprensió 
del tema. 
En acabar s’obrí un col·loqui, on molts dels assistents 
van poder fer preguntes i comentar diversos aspectes 
sobre el tema tractat. Va ser força interessant, fins el punt 
que va durar més que la conferència en si, acabant de 
forma desenfadada i simpàtica, on a mes de recorregut 
genealògic, es va fer un recorregut per les diverses 
versions del pisco iberoamericà. 
Mariano Vilella acomiadà la sessió destacant el seu èxit i 
junt amb tots els assistents donà les gràcies al 
conferenciant felicitant-lo per la xerrada tant didàctica i 
entenedora, tot i la dificultat del tema. 
 

         Maria dels Àngels Espert i Clanxet (sòcia núm.500) 
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ORDES MILITARS  

EL SEPULCRE DE PERALADA. 
 
El Sepulcre de Peralada consistia en un conjunt d'edificis 
situats al Alt Empurda que pertenyeien a l'Ordre de 
Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalén, un nom que ve 
molt lluny concretamente de les Creuades. 
 

Revisant la biblioteca del meu senyor avi vaig trovar, un 
llibre amb el títol de "El Sepulcre"; vaig creure que 
tractava sobre l’enterrament algun noble català de l'Edat 
Mitjana. De seguida em vaig adonar del meu error, vaig 
comprovar que no, que es tractava d'un edifici, d'una 
Orde de Cavalleria establerta a Catalunya en temps de la 
Primera Croada. Havia llegit una narració d'un caçador 
de principis de segle XX, que parlava de Mas del 
Sepulcre, llavors vaig pensar que alguna relació havia de 
tenir amb l'Orde de Cavalleria d'aquest nom. Els 
nomsens queden com a testimonis del passat, o com 
connexió  amb una cosa que ve de lluny. 
 

ADHESIÓ  

El passat mes de febrer, La Societat com a institució 
cultural, es va adherir signant el manifest impulsat per la 
revista Sàpiens, No eren Bruixes! 
informació a:www.sapiens.cat>noerenbruixes) 
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El Sepulcre de Peralada consistia en un conjunt d'edificis 
situats al Alt Empurda que pertenyeien a l'Ordre de 
Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalén, un nom que ve 

 

Revisant la biblioteca del meu senyor avi vaig trovar, un 
llibre amb el títol de "El Sepulcre"; vaig creure que 
tractava sobre l’enterrament algun noble català de l'Edat 
Mitjana. De seguida em vaig adonar del meu error, vaig 

va d'un edifici, d'una 
Orde de Cavalleria establerta a Catalunya en temps de la 
Primera Croada. Havia llegit una narració d'un caçador 
de principis de segle XX, que parlava de Mas del 
Sepulcre, llavors vaig pensar que alguna relació havia de 

de de Cavalleria d'aquest nom. Els 
nomsens queden com a testimonis del passat, o com 

És una edició acurada amb ilustracions, la portada inclou 
l'Ex Libris de Miguel Mateu, de l’any 1955. Del 
exemplar núm 451, d'una edició de 1000, editat per 
Edicions Biblioteca Palau Peralada; el text escrit per
Miquel Golobardes Vila,el gran  arxiver i erudit que fou 
de Peralada, els plànols i dibuixos  van a estar a càrrec de 
Ramon Reig. 
 

Golobardes utilitzà documentació de l'A
Castell de Peralada, la primera de l'any 1134 i l'última de 
1346. 
 

EL SEPULCRE DE PERELADA
Es desconeix la data concreta de la fundació de la casade
Sepulcre de Peralada, però podem afirmar que la primera 
referència és de l'any 1143. El priorat del El Sepulcre, era 
una petita organització religiosa dependent de la seu 
central de l'Ordre del Sant Sepulcre a Catalunya, situada 
a Barcelona, al monestir de Santa Anna.
 
La situació de la casa està a uns quatre quilòmetres de 
Peralada, entre  el lugar Olives, el riu Llobregat i la 
muntanya de Montpedrós. Quan es publica el treball de 
Golobardes els edificis es feien servir com a masia, 
"corrals, magatzems, graners, pallisses, etc; i habitatges ".
 

Quan es funda el priorat (1), va haver de realitzar
mitjançant una donació privada a favor del Sant Sepulcre, 
incloent béns i rendes. Com la donació realitzada l'any 
1189, perGuillem de Cervià i la seva dona, a
Sant Sepulcre de Peralada, oferint en la vida i en la mort 
els seus béns a el sant sepulcre, triant sepultura en 
aquesta casa. 
 

Borja Querol de Quadras (soci núm.844)

El passat mes de febrer, La Societat com a institució 
cultural, es va adherir signant el manifest impulsat per la 

 (Teniu tota la 
informació a:www.sapiens.cat>noerenbruixes)  
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És una edició acurada amb ilustracions, la portada inclou 
l'Ex Libris de Miguel Mateu, de l’any 1955. Del 

una edició de 1000, editat per 
Edicions Biblioteca Palau Peralada; el text escrit per-
Miquel Golobardes Vila,el gran  arxiver i erudit que fou 
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Golobardes utilitzà documentació de l'Arxiu de l'Palau- 
Castell de Peralada, la primera de l'any 1134 i l'última de 

EL SEPULCRE DE PERELADA 
Es desconeix la data concreta de la fundació de la casade 
Sepulcre de Peralada, però podem afirmar que la primera 
referència és de l'any 1143. El priorat del El Sepulcre, era 
una petita organització religiosa dependent de la seu 
central de l'Ordre del Sant Sepulcre a Catalunya, situada 

de Santa Anna. 

La situació de la casa està a uns quatre quilòmetres de 
Peralada, entre  el lugar Olives, el riu Llobregat i la 
muntanya de Montpedrós. Quan es publica el treball de 
Golobardes els edificis es feien servir com a masia, 

graners, pallisses, etc; i habitatges ". 

Quan es funda el priorat (1), va haver de realitzar-se 
mitjançant una donació privada a favor del Sant Sepulcre, 
incloent béns i rendes. Com la donació realitzada l'any 
1189, perGuillem de Cervià i la seva dona, a la casa del 
Sant Sepulcre de Peralada, oferint en la vida i en la mort 
els seus béns a el sant sepulcre, triant sepultura en 

Borja Querol de Quadras (soci núm.844) 
 



 
 

L’ESPAI DE L’HERÀLDICA 

Amorós 
D’aquest antic llinatge va haver-hi diverses cases a 
Catalunya. Una d'elles va radicar en la vila de Guissona, 
província de Lleida, i d’aquesta casa van procedir els 
Amorós que van tenir el seu seient en el partit judicial de 
la Seu d’Urgell, a la mateixa província. 
 
Altres cases solars hi va haver a Terrassa i Villafranca 
del Penedès (Barcelona), Bordils (Girona), Artesa, 
Benavent de Lleida, Cervera, Cubells, Golmés, Isona, 
Monsonis, Foradada, Mont-roig, Pons, Sant Salvador de 
Tolo (Lleida), Montblanc, Pobla de Massaluca, Riudoms, 
Tarragona i Ulldemolins (Tarragona), documentades en 
el fogatge de 1553. 
 
De Catalunya va passar el llinatge a Mallorca, on al segle 
XVI va ser molt qualificat. Martín i Berenguer Amorós, 
germans, van casar amb dues germanes, filles de la casa 
d’Lladre de Guevara, dels Comtes d’Oñate. 
 
Josep de Amorós i de Ardanuy, natural de Solsona 
(Lleida), Senyor de Llarvent i de Vallebrera, va obtenir el 
privilegi de Cavaller del Principat de Catalunya, en 15 de 
juliol de 1677. 
 
Bartolomé Antonio Amorós i Vinader, natural de 
Caudete (Albacete), va provar la seva noblesa davant la 
Reial Cancelleria de Granada, el 1791. 
 
Narcís Amorós i Vázquez de Figueroa, natural de 
Peñíscola (Castelló), va ingressar a la Reial Companyia 
de Guàrdies Marines a 1856. 
 
Van provar la seva noblesa per exercir càrrecs davant el 
Sant Ofici de la Inquisició de València: Gabriel Amorós 
Rico Cerdà i Rico, natural de Castalla (Alacant), per a 
Familiar, en 1630, i la seva dona Beatriz Ana Cerdán i 
Rico, natural de Castalla; Joan Amorós Serrano Rico i 
Pérez, natural de Castalla, per a Familiar, en 1665, i 
Jaime Amorós Veya Macipa i Seguna, natural de 
Cabacés (Tarragona), per a Familiar, en 1607, i la seva 
dona Catalina Dalmau Biscarria, natural de Vellusel.
 

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

Si voleu més informació; www.blasonari.net
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Ardanuy, natural de Solsona 
(Lleida), Senyor de Llarvent i de Vallebrera, va obtenir el 
privilegi de Cavaller del Principat de Catalunya, en 15 de 

Bartolomé Antonio Amorós i Vinader, natural de 
(Albacete), va provar la seva noblesa davant la 

Narcís Amorós i Vázquez de Figueroa, natural de 
Peñíscola (Castelló), va ingressar a la Reial Companyia 

rcir càrrecs davant el 
Sant Ofici de la Inquisició de València: Gabriel Amorós 
Rico Cerdà i Rico, natural de Castalla (Alacant), per a 
Familiar, en 1630, i la seva dona Beatriz Ana Cerdán i 
Rico, natural de Castalla; Joan Amorós Serrano Rico i 

al de Castalla, per a Familiar, en 1665, i 
Jaime Amorós Veya Macipa i Seguna, natural de 
Cabacés (Tarragona), per a Familiar, en 1607, i la seva 
dona Catalina Dalmau Biscarria, natural de Vellusel. 

Vicent Ferrando i Company (soci núm.391) 

www.blasonari.net 
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02 

Sagarra: D’or un ós
de sable.
 
 

04 

segons Juan José Vilar i 
Psayla: D’or tres roses de 

gules

03 

A. i A. Garcia
Escut
Castell d’argent
gossos al natural a la seva 
porta; 2on., de… un 
cortravessat per una espasa i 
acompanyat de cinc estrelles
 

Armes

01 
alimentants
amb
 

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 que desitgeu tenir
paper, envieu una petic
de la Societat : 
scgenealogia.cultura@gencat.cat
de l’1 de maig de 2021.
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02 Altres, segons Ferran de 
Sagarra: D’or un ós passant 
de sable. 

04  Altres, de Mijas (Màlaga), 
segons Juan José Vilar i 
Psayla: D’or tres roses de 

gules. 

03 Altres, de Guissona, segon 
A. i A. Garcia Carraffa: 
Escut tallat: 1er., de gules, un 
Castell d’argent amb tres 
gossos al natural a la seva 
porta; 2on., de… un 
cortravessat per una espasa i 
acompanyat de cinc estrelles 

Armes 
 

 D’or un pelicà de sable 
alimentants els sus pollets 
amb la sang del seu pit. 

Donades les circumstàncies forçades per 
l’alarma sanitària que  ha paralitzat en 
part, l’activitat i vida normal del pais, 

només s’envia en format 
pdf. Tots els que desitgeu tenir-lo en 
paper, envieu una petició a la Secretaria 

scgenealogia.cultura@gencat.cat a partir 
de 2021. 



 
 

Bandera de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà
(Seva-Osona) 

19 de febrer de 2021 
DOGC núm.8345 

 

ESCUTS I BANDERES OFICIALITZA
DES DEL MES D’OCTUBRE DE 2020 AL MES DE MARÇ DE 2021
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El 15 de febrer de 2021 després de mesos de no oficialitzar
publicat al DOGC núm.8341, la denegació de l’oficialització de l’escut de 
Vallfogona de Balaguer (La Noguera) que l’Ajuntament havia aprovat el 26 
d’abril del 2017, perquè no s’ajusta a la normativa heràldica (hi ha una 
estrella de vuit puntes envoltada d’uns segments semicirculars, i sembla ser 
que això no és cap figura ni moble, i al blasonament diu que la vall està 
acompanyada i no sobremuntada per aquesta estrella). Com que des de la 
Direcció General d’Administració Local es va informar 
l’Ajuntament no hi ha presentat al.legacions, s’ha desestimat d’oficialitzar
 

DESCOBERTA HERÀLDICA 

Us reproduïm l’article publicat a La Vanguardia

 
En el andamio Seis especialistas prosiguen con los 
trabajos de restauración de los techos, en los que 
todavía aguardan secretos por descubrir
Luce no como cuando se pintó en el siglo XIV, pero
El primer escudo de la ciudad de Barcelona 
año 1369– y de cuyo (re)descubrimiento La Vanguardia 
dio cuenta en noviembre de hace dos años ya está 
plenamente restaurado. Los trabajos de conservación que 
afectan a su ámbito, uno de los techos de madera del 
actual patio de la Casa Gran que da a la plaza Sant 
Jaume, ya están acabados después de que en junio del 
año pasado comenzaran los trabajos de recuperación. Un 
total de 14,09 metros cuadrados en planta y 24,59 metros 
cuadros de superficie desplegada, que guardaban uno de 
los primeros símbolos de Barcelona. 

“Este techo es donde estuvo la antigua capilla del Bon Govern, que es posterior. Es de la misma época que el Consell de 
Cent y nos permite ver el escudo de Barcelona con la cruz de S
barras. Esto significa que el rey, Pere Ceremoniós cede al Consell de Cent la posibilidad de lucir conjuntamente la señal 
del rey y de la ciudad”, explica el historiador Reinald González, director
históricos. “Siempre el Ayuntamiento de Barcelona irá con esta misma imagen, de hecho es un privilegio real”, añade.

 

  

Bandera de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà 

OFICIALITZATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
DES DEL MES D’OCTUBRE DE 2020 AL MES DE MARÇ DE 2021

                                                                                      

Escut dels Torms
(Les Garrigues)

19 de febrer de 2021
DOGC núm.8345
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El 15 de febrer de 2021 després de mesos de no oficialitzar-se cap escut s’ha 
publicat al DOGC núm.8341, la denegació de l’oficialització de l’escut de 
Vallfogona de Balaguer (La Noguera) que l’Ajuntament havia aprovat el 26 
d’abril del 2017, perquè no s’ajusta a la normativa heràldica (hi ha una 

tes envoltada d’uns segments semicirculars, i sembla ser 
que això no és cap figura ni moble, i al blasonament diu que la vall està 
acompanyada i no sobremuntada per aquesta estrella). Com que des de la 
Direcció General d’Administració Local es va informar desfavorablement i 
l’Ajuntament no hi ha presentat al.legacions, s’ha desestimat d’oficialitzar-lo. 

DESCOBERTA HERÀLDICA  

La Vanguardia del dia 4 d’abril (la noticia també va ser publicada a 

En el andamio Seis especialistas prosiguen con los 
trabajos de restauración de los techos, en los que 
todavía aguardan secretos por descubrir 
Luce no como cuando se pintó en el siglo XIV, pero casi. 
El primer escudo de la ciudad de Barcelona –que data del 

y de cuyo (re)descubrimiento La Vanguardia 
dio cuenta en noviembre de hace dos años ya está 
plenamente restaurado. Los trabajos de conservación que 

chos de madera del 
actual patio de la Casa Gran que da a la plaza Sant 
Jaume, ya están acabados después de que en junio del 
año pasado comenzaran los trabajos de recuperación. Un 
total de 14,09 metros cuadrados en planta y 24,59 metros 

e desplegada, que guardaban uno de 

“Este techo es donde estuvo la antigua capilla del Bon Govern, que es posterior. Es de la misma época que el Consell de 
Cent y nos permite ver el escudo de Barcelona con la cruz de Sant Jordi y las barras y el símbolo real que son las cuatro 
barras. Esto significa que el rey, Pere Ceremoniós cede al Consell de Cent la posibilidad de lucir conjuntamente la señal 
del rey y de la ciudad”, explica el historiador Reinald González, director de Veclus, empresa especializada en estudios 
históricos. “Siempre el Ayuntamiento de Barcelona irá con esta misma imagen, de hecho es un privilegio real”, añade.

PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
DES DEL MES D’OCTUBRE DE 2020 AL MES DE MARÇ DE 2021 

                                                                                      NÚM.28, ABRIL 2021 

Escut dels Torms 
(Les Garrigues) 

19 de febrer de 2021 
DOGC núm.8345 

(la noticia també va ser publicada a El Periódico) 

“Este techo es donde estuvo la antigua capilla del Bon Govern, que es posterior. Es de la misma época que el Consell de 
ant Jordi y las barras y el símbolo real que son las cuatro 

barras. Esto significa que el rey, Pere Ceremoniós cede al Consell de Cent la posibilidad de lucir conjuntamente la señal 
de Veclus, empresa especializada en estudios 

históricos. “Siempre el Ayuntamiento de Barcelona irá con esta misma imagen, de hecho es un privilegio real”, añade. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (VallèsOccidental) 
 

 

 
 

CURIOSITATS- LLIBRES PER ÀVIES I AVIS

  980_Jordi Pallàs Capó, Barcelona (Barcelonès)
  981_Mercedes Viñals Hernández, Montreal (Canadà)
  982_MªCarmen Ballesta Senabre, Subirats (AltPenedès)
  983_Pedrto Martínez Delgado, Granollers (VallèsOriental)
  984_ William Lockwood Benet, San Juan (Puerto Rico)
  985_Esteve Ollé Gascón, Balaguer (LaNoguera)
  986_ Jordi Amigó Andreu, Esplugues del Llobregat
          (BaixLlobregat)  
  987_ Carles de Mena Obiols, Cabrils (Mareme
  988_Xavier Ibero Iborra, Barcelona (Barcelonès
  989_Manuel Monreal Casamayor,Zaragoza (Aragón
  990_Domènec Ratera i Nogués, Teià (Maresme
  991_Eduard Girona Brugal, Alella (Maresme)
  992_Àngels Grabulós Sabatés, Barcelona (Barcelonès
 

Últimament estan apareixent diverses publicacions per ajudar als nostres descendents a conèixer millor als seus 
avantpassats: genealogia,  històries i historietes, anècdotes, treball, escola, alimentació, formes de vida... 
 

Llibres de memòries que poden ajudar a que els nostres fills i nets
comunicació entre membres d’una mateixa família  cada vegada és més difícil si no és a través de les tecnologies: 
correus electrònics, uasaps, facebook... 
 

Us mostrem un parell d’exemples, però n’hi ha molts
 

ALTES  A “LA SOCIETAT” 
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Unos escudos que siempre estuvieron allí, durante más de 600 años, aunque ocultos por la suciedad y el olvido hasta que 
unos trabajos rutinarios de restauración de los techos del Ayuntamiento permitieron descubrir que había pinturas 
anteriores a las del siglo XIX, algunas del siglo XIV, caso de los escudos que están ligados al momento fundacional de la 
Casa Gran; así como otros del renacimiento. “En este primer espacio que hemos restaurado estaba la pintura original de 
1360, pero también las vigas son originales aunque se haya cambiado la configuración del espacio”, explica la arquitecta 
municipal Anna Ribas, del departamento de arquitect
Al margen de en este primer espacio, continúan los trabajos en otros techos, Sin ir más lejos, en los que se encuentran 
justo al lado del restaurado ahora, una sala que era donde se reunía el Trentenari del Consell
del gobierno que era el que gestionaba el día a día de la ciudad. Este espacio se construyó en 1401 y se accedía a ella 
directamente desde la capilla. “Aquí hemos descubierto pinturas de época gótica, renacentista y de finales d
principios del XX. Aquí estamos recuperando la pintura renacentista, que es al época del espacio que tenemos y es muy 
buena. No la podemos destruir para ir a la gótica, aunque en algunos puntos miraremos de descubrir como era”, añade 
Anna Ribas. La previsión es acabar en mayo. También se sigue trabajando en parte de los techos de la planta noble, en el 
primer piso, justo al lado del Saló de Cent en donde está previsto hacer también una intervención en breve. Aunque 
inicialmente se pensaba que todo el techo había ardido cuando el general Baldomero Espartero bombardeó la ciudad en 
1842 desde Montjuïc. 
El techo del Saló de Cent, que data de la fundación de la Casa Gran, será objeto de la próxima intervención

LLIBRES PER ÀVIES I AVIS 

980_Jordi Pallàs Capó, Barcelona (Barcelonès) 
981_Mercedes Viñals Hernández, Montreal (Canadà) 
982_MªCarmen Ballesta Senabre, Subirats (AltPenedès) 
983_Pedrto Martínez Delgado, Granollers (VallèsOriental) 

Puerto Rico)  
LaNoguera)  

Esplugues del Llobregat 

(Mareme)  
(Barcelonès)  

(Aragón)  
(Maresme)  

)  
(Barcelonès)  

publicacions per ajudar als nostres descendents a conèixer millor als seus 
avantpassats: genealogia,  històries i historietes, anècdotes, treball, escola, alimentació, formes de vida... 

Llibres de memòries que poden ajudar a que els nostres fills i nets a ens entenguin molt millor en uns temps que la 
comunicació entre membres d’una mateixa família  cada vegada és més difícil si no és a través de les tecnologies: 

Us mostrem un parell d’exemples, però n’hi ha molts més. 

  993_Hugo Chantevaire, Barcelona
  994_Anna Giralt Benito, Barcelona
  995_ Joan Molet Torres, Almacelles
  996_ Yvonne Pradelles (França)
  997_ Maite Parrilla i Armengu
  998_Enric Puyoles Garcia, Fígols
  999_Jordi Juncosa Garza,Cabra del 
1000_Mari Luz de la Cruz Palma
1001_Carles Savalls Ortiz, Vallromanes
1002_Ferran Porta Agullà, Barcelona (Barcelonés)
1003_Giselle Dubois López, Sant Cugat del Vallès
          (VallèsOccidental)  
1004_Jordi Vilà Teixidor, Banyoles (Plà de l’Estany)
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Unos escudos que siempre estuvieron allí, durante más de 600 años, aunque ocultos por la suciedad y el olvido hasta que 
rutinarios de restauración de los techos del Ayuntamiento permitieron descubrir que había pinturas 

anteriores a las del siglo XIX, algunas del siglo XIV, caso de los escudos que están ligados al momento fundacional de la 
imiento. “En este primer espacio que hemos restaurado estaba la pintura original de 

1360, pero también las vigas son originales aunque se haya cambiado la configuración del espacio”, explica la arquitecta 
municipal Anna Ribas, del departamento de arquitectura urbana y patrimonio del Ayuntamiento.
Al margen de en este primer espacio, continúan los trabajos en otros techos, Sin ir más lejos, en los que se encuentran 
justo al lado del restaurado ahora, una sala que era donde se reunía el Trentenari del Consell
del gobierno que era el que gestionaba el día a día de la ciudad. Este espacio se construyó en 1401 y se accedía a ella 
directamente desde la capilla. “Aquí hemos descubierto pinturas de época gótica, renacentista y de finales d
principios del XX. Aquí estamos recuperando la pintura renacentista, que es al época del espacio que tenemos y es muy 
buena. No la podemos destruir para ir a la gótica, aunque en algunos puntos miraremos de descubrir como era”, añade 

s. La previsión es acabar en mayo. También se sigue trabajando en parte de los techos de la planta noble, en el 
primer piso, justo al lado del Saló de Cent en donde está previsto hacer también una intervención en breve. Aunque 

odo el techo había ardido cuando el general Baldomero Espartero bombardeó la ciudad en 

El techo del Saló de Cent, que data de la fundación de la Casa Gran, será objeto de la próxima intervención

publicacions per ajudar als nostres descendents a conèixer millor als seus 
avantpassats: genealogia,  històries i historietes, anècdotes, treball, escola, alimentació, formes de vida...  

a ens entenguin molt millor en uns temps que la 
comunicació entre membres d’una mateixa família  cada vegada és més difícil si no és a través de les tecnologies: 

Barcelona (Barcelonès)  
Barcelona (Barcelonès) 
Almacelles (Segrià)  

Yvonne Pradelles (França)  
Armengu, Ordino (Andorra)  

Fígols (Bergadà)  
Cabra del Camp (AltCamp)  

de la Cruz Palma, Sabadell (VallèsOccidental)  
Vallromanes (VallèsOriental)  

1002_Ferran Porta Agullà, Barcelona (Barcelonés) 
Giselle Dubois López, Sant Cugat del Vallès 

1004_Jordi Vilà Teixidor, Banyoles (Plà de l’Estany) 
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Unos escudos que siempre estuvieron allí, durante más de 600 años, aunque ocultos por la suciedad y el olvido hasta que 
rutinarios de restauración de los techos del Ayuntamiento permitieron descubrir que había pinturas 

anteriores a las del siglo XIX, algunas del siglo XIV, caso de los escudos que están ligados al momento fundacional de la 
imiento. “En este primer espacio que hemos restaurado estaba la pintura original de 

1360, pero también las vigas son originales aunque se haya cambiado la configuración del espacio”, explica la arquitecta 
ura urbana y patrimonio del Ayuntamiento. 

Al margen de en este primer espacio, continúan los trabajos en otros techos, Sin ir más lejos, en los que se encuentran 
justo al lado del restaurado ahora, una sala que era donde se reunía el Trentenari del Consell de Cent, un grupo reducido 
del gobierno que era el que gestionaba el día a día de la ciudad. Este espacio se construyó en 1401 y se accedía a ella 
directamente desde la capilla. “Aquí hemos descubierto pinturas de época gótica, renacentista y de finales del siglo XIX 
principios del XX. Aquí estamos recuperando la pintura renacentista, que es al época del espacio que tenemos y es muy 
buena. No la podemos destruir para ir a la gótica, aunque en algunos puntos miraremos de descubrir como era”, añade 

s. La previsión es acabar en mayo. También se sigue trabajando en parte de los techos de la planta noble, en el 
primer piso, justo al lado del Saló de Cent en donde está previsto hacer también una intervención en breve. Aunque 

odo el techo había ardido cuando el general Baldomero Espartero bombardeó la ciudad en 

El techo del Saló de Cent, que data de la fundación de la Casa Gran, será objeto de la próxima intervención 



 
 
 

 

AGENDA DE LES PROPERES ACTIVITATS

Avantatges de fer-se soci: 
 
Els socis de la SCGHSVN poden accedir a totes les activitats, cursos i tallers de 
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 
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’activitats realitzades i també hi poden 
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 els llibres i la 
documentació de la biblioteca de la SCGHSVN, amb més de set
disciplines d’estudi. 
 

Els socis obtenen el Carnet Recercat, la xarxa catalana de cultura i recerca.
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Nota d’agenda 
Donades les circumstàncies actuals, arran de la 
abans la nostra pàgina web (www.scgenealogia.cat
 
La SCGHSVN té previst desenvolupar totes les activitats habituals o que j
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.
 

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

Impressió: Impremta Baltasar1861 

  

AGENDA DE LES PROPERES ACTIVITATS 

Els socis de la SCGHSVN poden accedir a totes les activitats, cursos i tallers de 
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 
addicional. També poden 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 

, la xarxa catalana de cultura i recerca. 
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Donades les circumstàncies actuals, arran de la pandèmia del Covid-19, preguem que consulteu sempre 
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.

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 
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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. 

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

Butlletí de la Societat, amb 
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 
cents exemplars centrats en les seves 
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19, preguem que consulteu sempre 
) en relació a les nostres activitats.  

a 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. 

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

2007 


