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

Nom

President

JuanJuan-José Cortés i García

Vicepresidenta

Sofia Garçon i Peyrí

Secretària

Aina Pascual i Jordi

Tresorer

Antoni Cervantes i Corominas

Webmàster

Ramon Rovira
Rovira i Tobella

Coordinador del Seminari Permanent de Paleografia

Avel·lí
Avel lí André y Gabián

Relacions Institucionals

Pere Serra i Rosell

Coordinador del “Butlletí”

Xavier Mora i Giné

Realacions amb el Pais Valencià

JosepJosep-Vicent Ferrando

Noves Tecnologies

Enric Mayol i Sarroca

Relacions amb la Catalunya Nord

Joan Peytaví i Deixona

Biblioteca

Jaume Pérez i Alejandre

Heràldica

Letícia Darna i Galobart

Formació i Dinamització

Andrea Rovira i Bordonau

Nobiliària

Felipe de Perlines y Carretero

Vicesecretària
Vicesecretària i Dinamització

MªdelsÀngels Espert i Clanxet

Coordinadora del Grup de Genealogia

Dolors Vila i Llivina

Difusió i Comunicació

Rosa Salvadó i Rumech

Dolors Vila
Sofia Garçon
Xavier Mora

Antoni Cervantes
Cervantes

Enric Mayol

Jaume Pérez

Juanjo
Juanjo Cortés
JosepJosep-Vicent Ferrando

Avel·lí André

Joan
Joan Peytaví

Felipe de Perlines

Ramon Rovira
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1.2.1.2.- Els socis: altes i baixes
Durant l’any 2012
2012 “la Societat” ha augmentat el nombre d’associats en catorze membres i
s’han produït vintvint-i-set baixes, dotze per acord de la Junta de Govern,
Govern, en tractartractar-se de socis
que portaven més de dos anys sense pagar les quotes. S’ha produit una baixa per defunció,
defunció,
una per problemas de mobilitat i la resta han justificat la baixa per motius econòmics.
econòmics.
A 31 de desembre de 2012
2012 el nombre total de socis
socis era de 405
405 .

2.2.- LES FUNCIONS DE “LA SOCIETAT”
2.1.2.1.- La pàgina web
Responsable: Ramon Rovira i Tubella webmaster@scgenealogia.net
altres
ltres projectes tenen un accés restringit
Durant el 2012 ha seguit igual la web, però els socis i a
o directori protegit molt més fiable que el sistema anterior
però que en la nova web això millorà molt. El domini principal
és
www.scgenealogia.org,
i
els
secundaris
www.scgenealogia.org,
www.scgenealogia.net,
www.scgenealogia.net, www.scgenealogia.cat i darrerament
el
domini
www.scgenealogia.com
Els
subdominis
www.pairals.scgenealogia.net
i
www.monumenta.scgenealogia.net tenen
tenen claus d’accés per
als socis i el de Monumenta només té accés el grup que hi
treballa. En l'apartat corresponent de buidatges, el projecte
EnxarxeuEnxarxeu-ho, s'ha anat incrementant en aportacions de socis i
no socis que d'una manera desinteressada hi col·laboren.
col laboren.
Se segueix construint la nova web amb la Universitat
Politècnica de Barcelona.
Finalment hem d'agrair
d'agrair les vostres observacions o
aportacions per millorar el web, que és de tots.

2.2.2.2.- Secretaria.
Secretaria.
Responsable de la Secretaria: Aina Pascual i Jordi
Resum dels
dels acords en les Actes de la Junta de Govern:
19 de gener de 2012
- Informació sobre la propera
propera visita a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
- Informació sobre la propera sortida a la Cerdanya, conduïda per la Sofia Garçon.
- Informació del Grup d’Heràldica sobre els símbols de la “Brigada Lincoln”.
- Informació sobre l’estat de les Tesines dels socis.
socis.
- Acord sobre la presència de la SCGHSVN a les xarxes socials Facebook i Twitter.
- Valoració del “Paratge”
núm.24,
24, amb satisfacció però amb la decisió de canviar els terminis
Paratge” núm.
de presentació i algunes normes per evitar les presses d’última hora.
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16 de febrer de 2012
- Informació del resum de tresoreria, amb un petit romanent. Acord de la previsió per al
pressupost del 2012 de la despesa dels pagaments als professors, ja que no han cobrat la
subvenció prevista pels cursos de l’any 2011.
2011. Acord per intentar
intentar reduir les despeses
d’enviament del Paratge i fer coincidir les informacions per als socis amb els enviaments del
Butlletí.
- Informació sobre la sortida a la Cerdanya.
- Informació sobre la reunió amb la Dra. Anna Cabré sobre els buidatges dels llibres
d’esposalles de la Catedral de Barcelona.
- Acord d’incorporar a la pàgina web de la SCGHSVN la pàgina “Estudis genealògics”, per a la
consulta exclusiva per als socis i sòcies.
- Informació sobre la reunió amb el Dr. Calafell del “Projecte Genogràfic”, impulsat
impulsat per la
“National Geographic Society”, IBM i l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC).
8 de març de 2012
2012
- Informació sobre la visita feta a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, on tenien preparats per als
assistents un seguit de documents molt interessants.
interessants.
- Acord sobre l’
l’organització de l’Assemblea propera del dia 27 de març, amb repartiment de
tasques dels membres de la junta.
17 d’abril de 2012
- Informació sobre dues donacions a la Biblioteca de “la Societat”
Societat” per part de la Sra. Dolors
Buxó i del Sr.
Sr. Josep Tormo, sobre toponímia i la bandera de Sant Jordi, respectivament. Se’ls
agraeix la seva donació.
- Valoració molt positiva de l’estudiant de la UAB que fa pràctiques a “la Societat”
Societat”, el Sr. Jordi
Sunyé.
- Valoració positiva de l’Assemblea de socis,
socis, tot i la poca assistència de socis i sòcies.
- Informació sobre l’estat de la preparació de la “Diada de la Societat”. L’Andrea Rovira i
l’Àngels Espert van anar al Museu de la Pagesia per informarinformar-se.
- Informació sobre l’estat de preparació de la sortida
sortida a la Cerdanya.
- Valoració sobre la petició de col·laboració
col laboració feta pel Grup de Genealogia-digitalització de
Badalona a “la Societat”
valorar-lo.
Societat”. Se’ls demanarà que facin un projecte per a valorar- Informació sobre el proper “Butlletí”
socis, que presenta dotze pàgines.
Butlletí”, a punt d’enviar als socis,
- Informació i valoració sobre el “Paratge”
2012-2013.
Paratge” 2012- Informació sobre la Tesina del Sr. Josep Climent, que està en mans del tribunal per ser
valorada. Informació sobre les altres Tesines en marxa a “la Societat”
Societat”.
- Informació
Informació sobre les Jornades d’”
d’”Arbres Genealògics”
enealògics”.
- Valoració molt positiva de les “Jornades de Recerques Informàtiques”
nformàtiques”.
- Acord d’ajudar un alumne de Batxillerat de Tàrrega que vol fer el Treball de Recerca sobre la
genealogia de la seva família.
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17 de maig de 2012
- Valoració molt positiva de les pràctiques que està fent a “la Societat”
Societat” l’estudiant de la UAB
Jordi Sunyé.
- Acord d’acceptar i d’agrair oficialment al Sr. Joaquim Casals l’oferiment que va fer a
l’Assemblea de la donació a “la Societat”
dels diners derivats de les vendes de llicències del
Societat” dels
GDS de socis de “la Societat”
Societat”.
- Informació sobre l’estat de preparació de la “Diada de la Societat”
Societat”, dedicada a “La Vida al Mas
i Pagès”, on hi haurà una exposició dedicada al
al tema.
tema.
- Valoració positiva sobre
sobre la sortida a la Cerdanya.
- Informació sobre les tesines dels socis i sòcies.
- Informació sobre un article aparegut a un diari sobre l’escut de Felip V a la façana del
respecte
ei
Parlament de Catalunya. S’acorda enviar un escrit com a SCGHSVN demanant un respect
al·legant
al legant el seu valor científic.
- Informació sobre la sol·licitud
sol licitud de “la Societat”
Societat” per ser membres de CECEL (Confederación
Española de Centros de Estudios Locales - CSIC),
CSIC), que ho està estudiant.
5 de juliol de 2012
- Valoració excel·lent
excel lent de l’estudiant
l’estudiant Jordi Sunyé, que ha estat un model de seriositat i eficiència,
i ha resolt en un temps rècord els problemes que hi havia a la Biblioteca de “la Societat”
Societat”.
- Informació sobre la programació d’activitats per al Curs 20122012-2013. S’intentarà fer les
mateixes
mateix
es activitats amb menys despeses, ja que la Societat té menys recursos econòmics a
causa de la reducció de subvencions.
- Acord de fer tres enviaments massius l’any, a l’octubre, al desembre i a l’abril, per concentrar
tots els enviaments i reduir despeses.
despeses.
- Valoració de la conferència de Mn. Martí i Bonet, distesa i amb algunes informacions
importants.
- Valoració molt positiva de la “Diada de la Societat”
Societat”, tant per l’exposició com per les
intervencions i el taller de nens. El director de l’ANC va felicitar
felicitar “la Societat”
Societat” per la Jornada. Es
planteja l’horari atapeït dels dos torns de dinar i les conferències de la tarda. Acord d’ajustar
alguna cosa al concurs Literari.
- Valoració del “Sopar del Soci”
persones
Soci”, amb un entorn i ambient fantàstic. Felicitació a les persones
que han fet possible aquesta celebració.
- Debat sobre el buidatge dels articles de les revistes de “la Societat”
Societat”. Es mirarà algun
programa gratuït per ferfer-ne el buidatge.
- Informació sobre la possible col·laboració
col laboració de “la Societat”
Societat” amb la UAB mitjançant
mitjançant un conveni,
per preparar una col·laboració
col laboració en temes de doctorat. Es valora positivament perquè d’aquesta
manera es fa un pas endavant perquè les nostres disciplines arribin a l’àmbit acadèmic i
universitari.
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27 de setembre de 2012
- Lectura de la carta
carta de dimissió irrevocable del membre de la Junta Felipe de Perlines y
Carretero, després de sis anys de pertànyerpertànyer-hi, per motius de disponibilitat. S’acorda agrairagrair-li
per escrit el servei donat a “la Societat”
Societat”, els seus consells i saviesa.
- Informació sobre el calendari d’activitats 20122012-2013. Agraïment a les membres de la Junta,
Junta,
Àngels Espert, Andrea Rovira i Rosa Salvadó per la seva dedicació en vacances per prepararprepararlo.
- Informació sobre la preparació de la “Diada de la Societat”
Societat” de l’any 2013.
- Informació
Informació sobre l’activitat de la xarxa social Facebook, on han augmentat considerablement
els seguidors de “la Societat”
Societat”.
- Acord sobre la formació d’un Club de Lectura a “la Societat”
Societat”. Comentaris sobre la possibilitat
de fer passis de pel·lícules
pel lícules relacionades
relacionades amb les nostres disciplines. Es recollirà informació
sobre els drets d’autor.
- Acceptació i agraïment de la donació d’una sèrie de llibres per part del Sr. Jordi Plana a la
Biblioteca de “la Societat”
Societat”.
- Acord del cobrament simbòlic de les sortides culturals
culturals de “la Societat”
Societat”.
- Informació de rendir un petit homenatge al Sr. Agustí Guinart al proper “Butlletí”
Butlletí”. Era un soci
actiu, membre del Grup de Genealogia, i autor de diversos articles de la revista “Paratge”
Paratge”.
- Informació sobre l’estat de les tesines.
esines.
- Informació sobre l’estat del “Paratge”
2012-2013, amb tots els articles presentats.
Paratge” 201218 d’octubre de 2012
- Informació sobre la conferència que impartirà el Dr. Francesc Calafell sobre genètica i
heràldica.
- Informació sobre l’acceptació com a membres
membres de CECEL.
- Informació sobre els cursos i tallers del primer semestre, i de la sortida al Castell de Godmar
(on la Sra. Pilar Marès és l’
l’organitzadora).
- Informació sobre l’estat de la revista “Paratge”
Paratge”: els articles s’han enviat al Consell de

Redacció
Redacció.
- Informació sobre la SGAE que no farà pagar drets d’autor a “la Societat”
Societat” (per ser una entitat
sense ànim de lucre) per fer passis de pel·lícules
pel lícules de les nostres disciplines.
29 de novembre de 2012
- Informació sobre l’estat de comptes de “la Societat
Societat”, amb moltes despeses generades pels
enviaments i pels conferenciants.
- Informació de la suspensió del Curs de Llatí i del Taller d’Heràldica per manca de persones
matriculades. Converses sobre la possibilitat de fer cursos a distància.
- Acord d’el·l
d’el laboració
aboració d’un protocol per al desenvolupament de les conferències.
- Informació de la visita del Grup de Genealogia al poble d’Agullana, l’arxiu parroquial del qual
estan fent el buidatge. La sortida va ser un èxit i amb molt bona rebuda per part de l’Alcalde.
l’Alcalde.
- Valoració positiva del Taller de Digitalització.
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18 de desembre de 2012
- Informació sobre l’estat d’inscripcions als cursos i tallers, no molt elevades.
- Acord d’establir el termini de finals del mes d’abril o principis del mes de maig per a la
presentació
esentació del treballs per al concurs literari “Sant Jordi”
pr
Jordi”.
- Informació sobre la visita a la Biblioteca Arús, que va ser molt interessant.
- Agraïment al Joan Peytaví per l’ajuda brindada al Grup de Genealogia.

2.3.2.3.- Vicesecretaria
Responsable: Maria dels Àngels Espert i Clanxet
L’any 2012
2012 des de la Vicesecretaria, s’han atés gairebé dues centes trucades de telèfon i s’han
respost
ost mé
resp
més de quatrecents correus electrònics.
També des de Vicesecretaria s’ha assessorat una alumna
alumna de 1r de Batxillerat
Batxillerat sobre com
elaborar el seu treball de recerca sobre Genealogia familiar.
familiar.
A l’igual que els últims tres anys, l’any 2012
2012 la Vicesecretaria ha comptat amb la col·laboració
col laboració
del Departament d’Història Mediaval de l’UAB, que ens ha enviat un alumne en Pràctiques
Pràctiques
(Jordi Sunyer i Gomà) perquè realitzés feines de suport, amb un resultat altament satisfactori,
molt diferent del decebedor resultat de l’any 2011.
2011.
A la vegada, la Vicesecretaria dóna suport logístic a tots els grups de treball de “la Societat”
Societat” i
també col·labora
col labora amb la posada a punt de cursos, conferències, “Diada de la Societat”, “Sopar
del Soci” i altres activitats que es celebren a la nostra seu i fora d’ella.
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3.3.- DISCIPLINES DE “LA SOCIETAT”
3.1.3.1.- Genealogia

Genealo
enealogia
Grup de Treball de G
enealogia
En l’aspecte general i dins del nostre grup, hem de fer notar que aquest any 2012 s’han
introduït modificacions en el web de la societat, de manera que ara permet accedir a diversa
informació sobre les investigacions que es duen a terme a tots els socis mitjançant contrasenya
que el nostre webmaster facilita periòdicament.
Projecte : “Monumenta Genealogica Cataloniae”
Cataloniae”
Responsable : Dolors Vila i Llivina
Membres : Esmeralda Casanovas i Casas, Josep Climent i Parcet, Araceli Coll i Sanabra, Pilar
García Sanjuán, Francesc Orriols i Navarro, Juan Osés Mas, Aina Pascual i Jordi, Xavier Picó i
Moreno, Rosa Salvadó i Rumech i Roser Tey i Freixa.
Objectius : Estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a partir dels arxius,
principalment els parroquials.
Tasques realitzades:
- Tal com ja hem informat l’any 2011 vam donar per acabat l’estudi del projecte de la parròquia
de Sant. Cebrià de Valldoreix. Aquest any 2012 hem preparat un article, que es publicarà al
proper “Paratge”, com a conclusió del treball d’aquesta parròquia on s’exposa tant l’obtenció i
tractament de les dades que ha facilitat la investigació genealògica com també els resultats
estadístics i demogràfics sobre els naixements, mortalitat,
nupcialitat, migracions i altres aspectes socials del
Valldoreix dels anys estudiats.
- Aquest any 2012 ens hem concentrat en el nou projecte
engegat : el buidatge i estudi de la parròquia de Sta.Maria
d’Agullana, (Alt Empordà). Tal com hem explicat en altres
ocasions la nostra tasca de buidatge es reparteix entre els
membres del grup de treball, que en reunions periòdiques
exposen dubtes plantejats i comparteixen experiències i
coneixements adquirits en les seves tasques. Precisament
amb la intenció de millorar la coneixença del poble
d’Agullana hi hem fet una vista. Hem rebut la benvinguda de l’alcalde, Alfons Quera, i hem
tingut la sort de gaudir de la companyia i guia de l’Enric Tubert, fill d’Agullana, historiador i
activador cultural del poble, que ens ha ajudat a descobrir la població en els temps que estem
treballant. Aquesta visita donarà peu a una altra més específica i concentrada en temes
puntuals que ens poden interessar per a una major comprensió de les famílies del poble i les
seves relacions.
- Pel que fa al buidatge pròpiament dit, avancem a bon ritme, després de superar les dificultats
dels llibres més antics i familiaritzar-nos amb els documents, noms i entorn que citen els llibres.
Actualment estem finalitzant el buidatge de les partides del segle XVIII en baptismes,
matrimonis i testaments, també parcialment d’òbits. Hem finalitzat completament el primer
llibre de baptismes de 1596 a 1704, amb uns 3000 nadons batejats, i que considerem
especialment interessant per la seva antiguitat i introducció a totes les famílies el poble.
Properament informarem del contingut específic d’aquest volum.
Estat : Per una banda hem preparat la conclusió del projecte anterior de Valldoreix i per altra
banda es progressa en aquesta primera fase de buidatge de l’arxiu d’Agullana, del que anirem
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informant. Naturalment continuem oberts a la participació de tots els socis i sòcies que ens
vulguin acompanyar en l’aventura del coneixement del nostre passat a través de la nostra gent.
Projecte : Estudis Genealògics
Responsable: Aina Pascual i Jordi
Membres: Montserrat Jordi i Nebot
Objectius: Facilitar la recerca d’estudis genealògics ja realitzats, publicats en llibres i revistes,
i facilitats per investigadors.
Tasques realitzades:
- Gestió dels arbres genealògics compartits pels socis i sòcies, i dels apareguts en revistes i
publicacions
locals.
Es
poden
consultar
a
la
web
de
la
SCGHSVN
a
http://www.scgenealogia.org/socis/estudis.htm, i a la seu de la Societat mitjançant cita prèvia.
Per a compartir les vostres investigacions amb els altres socis i sòcies, només cal que feu
arribar un arxiu gedcom a la seu de “la Societat”. Remarquem que la SCGHSVN es fa càrrec de
no posar a l’abast de consulta tota informació relativa a persones que hagin nascut o mort fa
menys de 100 anys.
- Genealogies enxarxades: S’han introduït els arbres genealògics enxarxats pels socis i sòcies,
en concret d’en Josep Climent Parcet, en Jordi Ibern Valentí, la Maria Teresa Macià Costa, en
Carles Raurell Vidal i la Dolors Vila Llivina, als quals agraïm la seva col·laboració, i esperem
més aportacions de la resta de socis per poder esdevenir el lloc de referència en la consulta
d’arbres genealògics.
Última actualització l’octubre de 2012, amb 29.942 persones.
- Genealogies
Genealogies publicades: S’han introduït nous arbres genealògics de les revistes de la
SCGHSVN.
Estat: Es continua amb la gestió dels arbres genealògics enxarxats pels socis i sòcies, i
publicats. Es va actualitzant l’aplicació de consulta cada cop que hi ha aportacions noves.
S’agraeix la col·laboració de tothom aportant informació al projecte, tant de bibliografia amb
dades genealògiques com d’investigacions pròpies per compartir.
Projecte: Cases Pairals
Responsable: Ramon Rovira i Tubella
Enguany ja funciona el subdomini www.pairals.scgenealogia.net amb les claus d’accés només
per als socis. Hi ha un llistat en continua elaboració, ampliació, correcció d’arbres de diferents
masies de Catalunya. Són fitxers en format PDF protegits amb contrasenya. Tot aquell que
tingui un arbre d’alguna masia ens el pot fer arribar per a poder-lo penjar.
Projecte: “Enxarxeuho!!”
nxarxeu-ho
Responsable: fins l’agost de 2012: Agustí Guinart i Alonso
Objectiu : Facilitar l’intercanvi d’índexs i buidatges dels arxius, per tal de compartir-los amb la
resta de genealogistes. Aquest projecte estava en marxa abans de l’any 2007. El projecte
“Enxarxeu-ho!” És el projecte en el qual hi participen més socis i sòcies, així com d’altres
genealogistes que no són socis de la SCGHSVN.
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Tasques realitzades :
Des de l’any 2007 que estem recollint les investigacions dels genealogistes que ens fan arribar.
El nostre Webmaster prepara la informació perquè sigui consultable per als usuaris del nostre
web i la revisa periòdicament.
Destaquem les darreres aportacions dels següents investigadors :
-

Alella : Matrimonis de 1770-1820, per Jaume Francí.

-

Monistrol d’Alella : Baptismes de 1633-1910; Matrimonis de 1633-1900 i Òbits de 16331900, per Anna Olivella.

-

Rocafort de Queralt : Índex de Baptismes, Matrimonis i Òbits, per Montserrat Jordi i
Nebot.
Sant Llorenç d’Hortons : Baptismes de 1560-1910 i Òbits de 1537-1910, per Anna
Olivella.

-

Sant Pere de Riudebitlles : Baptismes de 1608-1688; Baptismes de 1688 – 1730; per
Dolors Saperas i Victor Olivé.

-

Vilafranca del Penedès : Index de protocols d’alguns notaris de Vilafranca : notari
Francesc Morera i notari Josep Salvany, per Santi Pérez.

-

Sant Martí d’Arenys de Munt : Baptismes de 1533-1557, per Jaume Pujol-Busquets i
Pinyana.

-

Sant Sadurní d’Anoia: Baptismes de 1566-1898; Matrimonis de 1566-1910 i Òbits de
1566-1910, per Anna Olivella.

Estat : Continuem divulgant i engrescant a socis i no socis perquè facin públics, des del nostre
web de “la Societat”, els seus buidatges i agraïm els qui ho han fet i continuen investigant.

3.2.3.2.- Seminari Permanent de Paleografia
Responsable: Avel·lí André y Gabián
Membres del Seminari: Àngel Martínez i Buendia, Araceli Coll i Sanabra, Carles Raurell i Vidal,
Carme Francitorra i Espunya, Josep Climent i Parcet, Enric Ximenis i Caamaño, Dolors Buxó i
Ausió, Ferran Manau i Graupera, Isabel Lobo i Satué, Jordi Domingo i Sánchez, Josep Mª Bosch
i Cabré, Marta Planas i Giné, Miquel Domingo i Pujadas, Pilar García Sanjuán, Puri Fernández i
Ferrer, Raimon Jordi i Ferran i Rosa Salvadó i Rumech.

A) El projecte I.I.El projecte anterior i primer, amb el qual va nèixer,
en el seu format actual, el Seminari Permanent de
Paleografia, tenia com a objectiu la digitalització,
estudi, anàlisi i transcripció de 94 manuscrits de
l’Arxiu Patrimonial del Mas Bulló (APMB) de Santa
Eugènia de Berga (Osona).
Després de cins anys seguits de treballar sobre
aquests documents, atesa sobretot la manca
creixent d’entusiasme i col·laboració del seu propietari, el mes de juny de 2011 es va decidir
passar a un nou projecte a partir de l’inici del curs 2011-2012. En aquella data de juny de 2011,
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el projecte ja s’havia acomplert per damunt de les 2/3 parts, és a dir, ja se n’havia assolit el
67%, un cop publicats, als núms. 20-21, 22, 23 i 24 de “Paratge”, 63 del total de 94 manuscrits.
Restaven, per tant, 31 manuscrits, dels quals se n’ocuparia personalment el responsable del
Seminari, per tal de no deixar inacabat el projecte. Recentment, el gener de 2013, aquest
responsable ha anunciat que la part dels 31 documents pendents d’anàlisi ja s’han estudiat i
están disponibles per a ser publicats a l’imminent núm. 25-26 de “Paratge”.
Si al responsable que subscriu aquesta información li fos permès de fer un retret, només diría
que l’estudi d’aquesta part de manuscrits s’ha vist sensiblement perjudicada per la no
disponibilitat dels documents originals i que, en el moment d’iniciar la redacció d’aquestes
línies (26/1/2013), encara no s’havien pogut fer constar les dimensions de cap document, per
manca d’accés als manuscrits originals. Sortosament, després de gestions directes amb
l’actual hereu del mas i propietari dels documents originals, s’ha aconseguit d’incorporar
aquestes dades als documents, abans de la seva publicació.
B) El projecte II.II.El segon i actual projecte del Seminari Permanent de Paleografia s’inicia, com ja s’ha dit abans,
el setembre de 2011, coincidint amb el començament del curs 2011-2012. L’objectiu ara és
l’estudi, anàlisi i transcripció de la col·lecció d’una trentena llarga de manuscrits en pergamí de
l’Arxiu Parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix (APSCV). En aquest cas no es partia de zero,
sinó que ja hi havia una digitalització i un breu estudi general de catalogació publicat per
Juanjo Cortés el 1999 al primer número de la revista “Valldaurex” de Valldoreix.
La datació dels pergamins abasta una llarga etapa de 6 segles (1047-1622), amb una
distribució, això sí, força desigual: 20 dels 31 documents (els dos terços) són del S. XV; l’únic
manuscrit del S. XI és una còpia de 1565 i els següents cronològicament són 4 pergamins del S.
XIV, amb absència total de documents dels SS. XII i XIII. Els 6 documents restants corresponen,
a parts iguals, 3 al S. XVI i 3 al S. XVII.
En aquest període de treball s’ha completat l’estudi, anàlisi, transcripció i comprensió, així com
la preparació i posada a punt d’ésser publicats al núm. immediat de “Paratge”, els 17 primers
manuscrits, els quals arriben fins al 1447, és a dir, l’equador del S. XV.
La temática dels documents és la següent: 6 són àpoques o reconeixements de recepció de
pagaments, fets, la meitat en concepte de dot i un altre sota sentencia judicial; 5 tracten de
compra-vendes, en una de les quals (any 1425, doc. 11) s’hi especifica que es va fer per
subhasta al millor postor després d’exposició pública durant un mínim de 30 dies, segons
costum de Sant Cugat; 2 establiments; 2 testaments; 1 donació i 1 consagració d’església (la de
Sant Cebrià de Valldoreix).
De les persones que hi apareixen, es pot destacar: Francesca Boter, del mas “Els Pelechs” de
Sant Joan Samora, la qual es casa (1412), en primeres núpcies, amb Pere Ferrer, de Sant
Cugat, i, 19 anys després (1431), amb Bartomeu de Campderròs, també de Sant Cugat. Des
d’aleshores, aquest Bartomeu de Campderròs és protagonista d’una mitja dotzena de
documents, pagant deutes del primer marit de Francesca (en un dels casos obligat per
sentència judicial) o comprant terres i algún censal.
Dignes d’ésser destacats són també els docs. 6 i 15 per la seva referencia al mas de
Serrabona, nom més antic del que seria el mas de Montmany, noms tots dos amb ressonàncies
orogràfiques i descriptives de la remarcable qualitat i quantitat del terreny. Tots els 17
manuscrits són originals, llevat del doc. 1, que és una còpia de més de cinc segles posterior, i
del doc. 7, que es tracta d’un trasllat de prop de dos anys més tard.
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C) Informació complementària.complementària.Com a mostra de l’extraordinària vitalitat i capacitat de treball, de ganes i d’empenta d’una
petita part del Seminari Permanent de Paleografia, val a dir, finalment, que han posat en marxa
pel seu compte, amb molt d’èxit, per cert, unes sessions de Llatí, al mateix lloc on es fan les de
Paleografia i en els dimarts alterns no ocupats per aquesta disciplina. L’experta en Llatí és la
Marta Planas i aquest grup novell gaudeix d’una assiduïtat molt alta. Enhorabona! I, si algú (de
Paleografia o no) s’hi vol incorporar, ja ho sap.
3·2
1.3 2·1.
1.-Taller de Llatí
Responsable: Marta Planas i Giné
Membres del Taller: Araceli Coll i Sanabra, Rosa Salvadó i
Rumech, Pilar García Sanjuán, Puri Fernández i Ferrer, Dolors
Buxó i Ausió i Carme Francitorra i Espunya.
Durant l’any 2012, i com a complement del Seminari
Permanent de Paleografia, les representants femenines del
mateix, van tenir la iniciativa de suggerir fer classes de llatí
cada dues setmanes, coincidint amb els dimarts que no es
reunia el Seminari. Marta Planas (professora de Llatí) es va
oferir molt amablement a impartir-les ella.
Els objectius del taller són millorar el nivell de Llatí per afrontar amb més coneixements els
documents i textos del Seminari.

3.3
3.3.- Consultes d’Heràldica i Nobiliària
Responsable: Leticia Darna y Galobart
Membres del Grup: Ramon Rovira i Tubella, Pere Serra i Rosell i Jaume Pérez i Alejandre
Durant l'any 2012 hem tingut unes quantes consultes que s'han passat al grup via e-mail per tal
de debatre-les i donar opinió en la gran majoria. Les consultes més simples es resolen des de
secretaria. En aquest any hem doblat les consultes i els informes que hem fet el grup
d’heràldica.
Moltes d'aquestes consultes són sobre la identificació d'un determinat escut d'un
llinatge, o bé ens demanen quin escut de cognom els pertoca. Hem hagut d’identificar escuts
en edificis civils o eclesiàstics. Unes altres sobre els procediments que cal fer oficialitzar un
escut o bandera d'un municipi, o bé quin timbre els correspon. Uns altres sobre treballs que
han fet sobre escuts de determinats llocs o de llinatges. En molts casos s'han elaborat informes
gratuïts quan han calgut les comandes rebudes.
4.4.- BIBLIOTECA – BIBLIOGRAFIA
Responsable: Jaume Pérez i Alejandre
Durant l’any 2012, i gràcies a la col·laboració del Jordi Sunyer i Gomà, alumne de l’UAB que va
estar fent les pràctiques a “la Societat”, s’ha pogut completar el buidatge d’articles referents a
les nostres matèries d’estudi, de les diverses revistes especialitzades que es van rebent, però
que donat la falta d’espai, no cal guardar-les senceres. A partir d’ara, només faltarà ordenar
l’índex i ordenar-los en quaderns-arxivadors perquè tots els socis els puguin tenir a l’abast,
tasca que anirà fent l’Àngels Espert en les estones que li quedin lliures de la seves tasques a la
Vicesecretaria.
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Quant
uant a les novetats, aquesta és la relació de les
les adquisicions i donacions que han arribat a la
Nostra biblioteca, a més de les revistes d’entitats amb les que mantenim intercanvi:
intercanvi:

*Manual d’Heràldica i Tècnica del Blasó”
Autor: Armand de Fluvià i Escorsa

*Pourquoi les sceaux? La sigillographie, nouvel enjeu de l’histoire de l’art
Autors: Diversos

*Arquitectura i Patrimoni de la Comanda de Vallfogona de Riucorb
Autors: Domènec Corbella i Albert Gironès
Donacións de Leticia Darna y Galobart

*Noblesa catalana a l’Edat Moderna
Autor: Salvador J.Rovira I Gómez (Donació
Donació de l’autor)
l’autor)

XV--XX)
*Ensayadores.Las emisiones monetarias hispánicas (siglos XV
Autors: Josep Pellicer Pròleg: Francisco Olmos (Donació dels autors)
autors)
Relació de llibres donación del soci Jordi Plana i Tomàs (núm.783)

*Inventaris d’arxius parroquials de la diòcesi de Tortosa i de l’Alta Ribagorça Autors: Carles
Simó i Noguera i Àngels Torrents i Rosés

*Llibre de Privilegis de la vila de Puigcerdà
Autors: Sebastià Bosom
Bosom i Isern i Susanna Vela i Palomares

*La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica tarraconense al llarg de la
Baixa Edat Mitjana
Autor: Lluís Monjas i Manso

*Músics i balls a la Conca de Barberà. Un segle d’agrupacions instrumentals
Autora
Autora: Núria Medrano i Torres

*Guia dels arxius històrics de Catalunya
Autores
Autores:
es: Susanna Muriel i Ortiz i Núria Téllez Rodero

*Història dels Llupià (1088(1088-1771) i dels seus llinatges incorporats: Icard, Roger i Vallseca
Autors: Diversos / Josep FernándezFernández-Trabal (director de l’obra)
1930* Forçats a foc i llum. Una història oral dels últims masovers de la regió de Girona, 19302000
Autors: Diversos / Enric Saguer i Hom (coordinador
(coordinador de l’obra)

*Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny
(1070(1070-1200) (2 volums)
Autor: Ramon Sarobe i Huesca
Huesca

*Homines de Terracia. Cultura escrita i hegemonia feudal
Autor: Vicenç Ruíz Gómez

*Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i
documents d’una família catalana dels segles X, XI i XII
Autor: JoséJosé-Enrique Ruíz Domènec
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5.5.- PUBLICACIONS
5.1.5.1.- “Paratge”
Responsable: Andrea Rovira i Bordonau.
Contràriament al que es podria haver esperat, el número 25 corresponent a la revista científica
“Paratge”, publicada per la SCGHSVN, no va ser editat durant l’any 2012. Per decisió del
director, consellers i secretàries de redacció a mitjans de l’any 2013 es publicarà un doble
número. D’aquesta manera el proper curs 2013 veuran la llum el número 25 / 26 de “Paratge”.

5.2.5.2.- “Butlletí”
Equip responsible dell “ButlletÍ”: Sofia Garçon i Peyrí, Xavier Mora i Giné i Enric Mayol i Sarroca
L’equip de redacció del Butlletí de la Societat, s’ha reunit diverses
vegades al llarg de l’any 2012. Aquestes reunions han estat per a la
coordinació i disseny dels dos butlletins que s’han publicat durant
aquest any (números 13 i 14). Concretament, en aquestes reunions
s’han posat en comú les diferents aportacions de socis (i no socis)
recollides i rebudes, s’ha valorat la seva rellevància respecte a les
disciplines de “la Societat” i s’han seleccionat les que es consideraven
més adients. El tiratge de cada número continua sent de 1000
exemplars, que s’han distribuït entre els socis i sòcies, i entre diferents
entitats culturals i arxius.
En el número 14 s’hi ha afegit un anex amb els treballs guanyadors del
concurs literari “Sant Jordi”, igual que es va fer a l’any 2011’
L’equip agraeix la col·laboració dels coordinadors dels diferents grups
de treball així com la participació de totes les persones (socis i sòcies
o no) que ens han fet arribar les seves aportacions. Potser no està de
més fer constar explícitament els seus noms: Avel·lí André, Carles
Bosch, Dolors Buxó, Antoni Cervantes, Núria Coma-Cros, Maria dels
Àngels Espert, Josep Maria Esplandiu, Enric Fontvila, Mercedes
García, Ferran Manau,
Josep Maria Masclans, Cari Pardo, Aina
Pascual, Felipe de Perlines, Marta Planas, Julio Quílez, Pere Renom,
Núria Roca, Andrea Rovira, Ramon Rovira, Rosa Salvadó, Pere Serra,
Irina Sherezade, Agustí Solé i Dolors Vila. Moltes gràcies a tots ells.

6.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS
Al llarg d’aquest curs 2011-2012 la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·logràfica,
Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN o “la Societat”) va continuar la seva política d’oferir noves
propostes d’activitats malgrat la crisi, crisi que va obligar a reduir els cursos de vuit a quatre,
però ampliant els tallers de dos a quatre, ja que havien tingut molt bona acollida l’any anterior i
que a més eren gratuits pels socis, a fi efecte de facilitar l’assistència en temps força difícils.
Les novetats van ser: _Jornades de Recerques informàtiques. Tres sessions a càrrec d’Enric
Mayol, on es donaven els recursos per fer recerques genealògiques a través d’internet. Hi van
assistir setze persones.
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També estava programat un taller per elaborar arbres genealògics, i tot hi haver-hi dotze
persones apuntades, es va haver de suspendre perquè a última hora els que s’havien
compromés a impartir-lo, es van excusar a causa d’altres compromisos.
6.1
6.1.- Tesines 2012
Responsable: Andrea Rovira i Bordonau
Redacció: Dolors Vila i Llivina i Ramon Rovira i Tubella
Des de fa un parell d’anys la Societat (SCGHSVN) disposa d’unes noves bases per realitzar
tesines sobre disciplines pòpies o afins als nostres pilars de coneixement. Aquesta revisió va
permetre actualitzar i apropar les bases als models universitaris que s’estan duent a terme en
els estudis reglats.
Sota aquestes noves bases s’han treballat 3 propostes de treballs d’investigació. Les dues
primeres han estat dirigides per Dolors Vila i la darrera tesina, encara en procés, la porta en
Ramon Rovira:
- Josep Climent Parcet - " Una nissaga de més de 700 anys : els Parcet". Aquest any 2012 ha
finalitzar la tesina del consoci Josep Climent sobre la història dels seus avantpassats Parcet
per terres de les Guilleries i al llarg de 700 anys, des de la localització del mas origen de la
nissaga catalana fins al seguiment i dispersió del cognom a diverses parts de Catalunya,
Espanya i fins a Sud-Amèrica.
- Gaspar Casals - "Can Jalpí" d'Arenys de Munt. Hem iniciat aquest any 2012 el treball
d'investigació per a Tesina de la història i genealogia de la casa de Can Jalpí d'Arenys de Munt.
S'estudiarà tant la història de l'assentament físic de la casa com a la genealogia dels seus
habitants des del segle XIII fins a les activitats comercial d'avui mateix.
- Dolors Saperes i Lardiez (juntament amb el seu marit: Víctor Olivé – “Els Olivé-Oliver” . Treball
fruit de les seves recerques durant molts anys el qual es centra en el llinatge Oliver o Olivé. La
redacció de la tesina està força avançada i es complementa amb informació gràfica i històrica
des de Mediona a Castellbisbal. És un estudi genealògic que pretén ser una herència per als
seus descendents
6.2
6.2.- Cursos 2011
2011-2012
2012
Com ja és habitual a “La Societat”, al llarg del Curs Acadèmic
2011-2012 s’han continuat celebrant els cursos habituals de
formació impartits per professors qualificats i sempre
relacionats directament amb les nostres disciplines. A més,
com ja és costum es van continuar oferint en la seu de la
SCGHSVN, a l’Arxiu Nacional de Catalunya dins l’horari de 7h
a 9h del vespre (19h a 21h)
El programa va quedar així:

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

“Iniciaciació a la Paleografia”, a càrrec de Xavier Mora i Giné, amb vuit assistents.
“Genealogia”, a càrrec de Sofia Garçon i Peyrí, amb setze assistents.
“Recursos Genealògics a Internet”, a càrrec d’Enric Mayol i Sarroca, amb onze assistents.
“Heràldica”, a càrrec de Leticia Darna y Galobart, tampoc es va arribar per falta d’assistència.
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6·3
6 3.- Tallers 20112011-2012

Jornades de Recerques Informàtiques. 11 i 12 d’abril de 2012
Degut a la bona acollida que va tenir l’any anterior les Jornades de Metodologia per a la
Recerca Genealògica, en aquests curs acadèmic es van programar les “Jornades de
Recerques Informàtiques”, a càrrec d’Enric Mayol i Sarroca. Dues sessions per aprendre a fer
recerques amb les noves tecnologies que ens ofereix la informàtica. Hi van assistir catorze
persones.

Taller per la correcta utilització del GDS. 13, 14 i 15 de novembre de 2012
Al mes de novembre ja dins del “Curs 2012-2013” es van programar el “Taller d’Utilització del
GDS” a càrrec de Joaquim Casals i de Nadal, que va comptar amb l’assistencia d’onze
persones.

Taller pràctic de digital·lització. 20 i 21 de novembre de
2012.
Donat l’èxit que va ssolir aquest taller el Curs 2011-2012, es
va tornar a programar de nou el Taller de Digitalització,
amb l’assistència de dotze persones.
També s’havia programat un Taller d’Heràldica a càrec de
Letícia Darna y Galobart, però tot i la seva gratuïtat, no s’hi
va apuntar ningú.
6·4
6 4.- Cursos Externs
Curs de Genealogia a Manresa. Novembre-desembre de 2012
Degut a l’interés en conèixer les pròpies arrels, des de l’Ajuntament de Manresa es va demanar
a “la Societat” un curs de Genealogia. El curs, de vuit hores, es va oferir en dos dissabtes de
novembre i de desembre, i va ser impartit pels professors de “la Societat”, Enric Mayol,
especialista en Recursos informàtics i Sofia Garçon, especialista en Genealogia. El curs,
organitzat per l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Bages, va
portar per títol “Viatge als orígens de la teva història: Com fer un arbre genealògic?” i va ser
eminentment pràctic. Amb aquest es pretenia facilitar les bases per elaborar un arbre
genealògic, fins almenys la quarta generació, introduir als alumnes a la recerca en genealogia i
en com elaborar un arbre genealògic familiar, així com veure quines fonts es poden utilitzar, la
tipologia documental i els recursos genealògics a Internet. La darrera jornada es va completar
amb una visita a l’Arxiu Comarcal del Bages, on vam gaudir de les explicacions i del saber del
seu director, en Marc Torras, que ens va guiar per les instal·lacions i ens va explicar
acuradament el contingut genealògic de diferent documentació, pròpia de la comarca.
El grup d’alumnes, integrat per una quinzena de persones, en la seva majoria neòfits en la
matèria, van treballar sobre diferent documentació, van “suar” una mica amb la lectura
d’alguns expedients, van trobar resposta a molts dels seus dubtes, i sobretot van quedar
gratament emocionats en veure les possibilitats que ofereix Internet a l’hora de fer recerca
genealògica, tot consultant la documentació digitalitzada que, cada vegada més, es troba
penjada a la xarxa. Finalment se’ls va donar informació sobre diferents programes informàtics
de Genealogia on abocar la informació recollida, per tal que cada alumne valori si les seves
necessites s’ajusten o no a algun dels programes.
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6·5
6 5.- Conferències
A l’any 2012 va continuar el cicle de conferències presentat al mes d’octubre de 2011:
23 de gener. -La primera conferència de l’any:
l’any: “Legislació,
“Legislació,
Genealogia i Drets a la societat de la informació”, va anar a
càrrec Josep Matas i Balaguer, Lt. en Filosofia i Lletres (UB)
i Dret (UAB); professor de Gestió de Documents i Arxivística
a l’UAB, que ens va parlar de la problemàtica en que ens
podem trobar a l’hora de treballar amb dades privades, ja
que, el desemvolupament de la societat de la información
multiplica les possibilitats d’obtenir i difondre información i,
al mateix temps, obliga a reflexionar sobre els drets de les
persones. Efectuar treballs de Genealogia ens obliga a
controlar l’us de les pròpies dades i a tenir en compte els
drets de la propietat intelectual.
6 de febrer.febrer.- “Baixa noblesa a les comarques meridionals a l’Edad Moderna”, a càrrec de
Salvador J.Rovira i Gómez,
Gómez, professor d’Història Moderna (URV) i especialitzat en Nobiliària,
que tal i com es pot pensar llegint el títol, ens va fer una exposició i valoració dels diversos
llinatges nobles del sud del Principat durant la Campanya de Salses, la Guerra de Separació, la
Guerra de Successió i la Guerra Gran.
15 de març.març.- “L’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic: Onze
segles d’història al servei de la recerca”, a càrrec de Rafael
Ginebra i Molins, director de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal
de Vic, que ens va fer un petit recorregut per la història dels
principals fons, tant eclesiàstics com civils, que es troben
actualmente a l’ABEV.
19 d’abril.d’abril.- “La moneda catalana de la Guerra dels
Segadors: Objeto económico y documento político”, a
càrrec de JoséJosé-María de Francisco Olmos, Dr. En Geografia
i Història (UCM), especialitzat en numismàtica, epigrafia,
emblemàtica i cronologia històrica. Gran coneixedor de la moneda encunyada a Catalunya, ens
va fer una interessant exposición de com la moneda, apart de ser una eina important
d’intercanvi econòmic, és el principal mitjà de propaganda política d’un govern, a través de les
seves imatges i llegendes.
11 de juny.
juny.- “Els registres de noms i cognoms com a part
integrant dels béns culturals i culturals de l’Església”, a
càrrec de Mn.Josep
Mn.JosepJosep-Maria Martí i Bonet,
Bonet, Lt. en Teologia
(UPS), Dr. en Història de l’Església (PUGR), diplomat en
Paleografia, Diplomàtica i Arxivística i director de l’Arxiu i
Museu Diocesà de Barcelona, que ens va parlar de la
importància d’estudiar i conservar la documentació que es
troba en mans dels arxius diocesans, donada la gran
informació que contenen.
22 d’octubre.d’octubre.- La nostra vicepresidenta, Sofia Garçon, en
absència d’Andrea Rovira, es va encarregar de fer la
presentació de totes les activitats programades pel Curs
Acadèmic 2012-2013, que començant al mes d’octubre, té la
cloenda al mes de juny amb el “Sopar del Soci”. En acabar la
presentació, el Dr. Francesc Calafell, biòleg, genetista i
professor a l’Institut de Biologia Evolutiva (UPF(UPF-CSIC), va
impartir la conferència:
conferència: “Una análisis genètica del sistema de
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cognoms catalans”, on ens va explicar amb claredat la tècnica basada en l’anàlisi de les
mutacions que experimenta el cromosoma Y de l’esser humà, mutacions que ens permeten
identificar i seguir la pista dels nostres avantpassats per línia masculina.5 de novembre.Maria-Pau Gómez i
novembre.- “L’Archiu Genarau d’Aran”, a càrrec de la seva directora: MariaFerrer, que ens va fer una àmplia exposición de tots els fons que s’hi poden trobar..
20 de desembre.
desembre.-- “La ceràmica com
com suport d’informació
d’Alfons
gràfica”,
d’Alfons Romero i Vidal, Dr. en Biologia i
gràfica”, a càrrec
President de l’Associació Catalana de Ceràmica Decorada i
Terrissa, que ens va parlar de com les marques ens poden
donar informació sobre qui, com, quan i on es va fabricar la
peça, a qui pertenyien, etc...

6·6
6.- Sortides culturals
divendres, 24 de febrer. Visita guiada a l’
l’Arxiu
Arxiu de la Corona
Guiats per la Sra. Beatriz Canellas, cap del
d’Aragó.Departament de Descripció de l’Arxiu, una vintena de persones
van poder comprovar la gran quantitat d’informacióe
documentación de la que disposa i veure una sèrie de
documents com el Cartulari de Sant Cugat i altres joies del
delito dels paleògrafs.
dissabte, 12 de maig. Sortida
cultural a Puigcerdà
per
visitar l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, guiats per la seva
directora, Sra. Erola Simon, que va explicar les línies
d’actuació que duen a terme, incidint especialmente en els
processos de digitalització. Les vint-i-cimc persones que
gaudiren de la sortida, també van poder admirar una bona
mostra dels pergamins que s’hi custodien. En acabar la
visita a l’Arxiu, Oriol Mercadal, director del Museu Municipal
de Puigcerdà els va guiar i explicar l’evolució històrica de la
ciutat a través d’una ruta pels seus carrers.
dissabte, 27 d’octubre. Visita al Castell Godmar,
Godmar, més conegut
com Cal Comt
Comte. Convidats i guiats per la Sra. Pilar Marés,
sòcia de la nostra Entitat des de fa molts anys, vam fer una
visita a la seva casa pairal, situada al nord de Badalona. Una
visita per la casa centenària i per la genealogia de la família
en el seu àmbit més proper, magistralment comentada per la
Pilar i el Joan (el seu marit). Com a cloenda, ens va obsequiar
amb un esplèndid pica-pica i una copa de cava, amb el qual
vam brindar per la germanor de tan assenyalada trobada.
dijous, 13 de desembre. Visita a la Biblioteca Arús. En aquest dia vam tenir l’oportunitat de
visitar una de les poques biblioteques centenàries que es troben a Catalunya. De la mà del
bibliotecari de la Biblioteca Arús, vam poder passejar per les seves instal·lacions i vam poder
gaudir de l’ambient centenari de la mateixa i les vicisituds patides a fi de poder conservar un
dels fons europeus més importants sobre les lògies maçòniques i moviments socials del segle
XIX i XX.
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7.7.- “DIADA DE LA SOCIETAT”,
SOCIETAT”, dissabte, 9 de juny
L’any 2012, “la Diada” va està dedicada a la vida quotidiana d’una masia, abans i ara.
Durant tot el dia van anar passant un bon nombre de persones, tant membres de “la Societat”,
com visitants que aprofitaven la “Jornada de Portes Obertes” de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
per interessar-se també per les nostres activitats.
Es van programar quatre conferències relacionades amb temes rurals, una exposició amb tota
classe d’eines del camp, utensilis habituals de trobar a les masies, vestits típics de la pagesia
catalana, música, refranys, llibres…L’exposició es completava amb uns grans panells amb
fotografies i dibuixos de les tipologies més freqüents per comarques de les masies catalanes,
gentilesa d’Edicions 62, que ens va donar el permís per reproduir-les del seu llibre “La casa
rural a Catalunya” de Marc-Aureli Vila i Montserrat Sagarra (Edicions 62, Barcelona, 1980)
Com ja va sent habitual dels últims anys, també es va aprofitar la “Diada” per donar els premis
als guanyadors del concurs literari “Sant Jordi”.
Per acabar, a les 6h de la tarda, es va obsequiar a tots els assistents, amb unes pastes i una
copa de cava.
7·1
1.- Conferències
7·1
1. “Can Xercavins de Rubí: vuit segles de
7 1·1.

dinastia rural”.
rural”.La primera conferència del matí va anar a càrrec d’Enric
Escofet i Xercavins, estudiant de primer curs d’Història a
l’UAB, membre d’una de les nissagues més antigues de Rubí,
que ha fet un extraordinari estudi sobre la seva família,
remuntant-se fins a l’Edat Mitjana. Va ser presentat per la
nostra companya Dolors Vila i Llivina (Coordinadora del Grup
de Genealogia)
7·1
2. “El Mas Bulló, una masia al cor de la Catalunya Vella”
Vella”..7 1·2.
Araceli Coll i Sanabra, Miquel Domingo i Pujadas, Josep
Climent i Parcet, membres del Seminari Permanent de
Paleografia, encapçalats pel seu coordinador: Avel·lí André y
Gabián, van fer-nos una exposició acurada de les conclusions
a les que han anat arribant després d’anys de transcriure i
estudiar els pergamins del Mas Bulló. Van ser presentats pel
nostre President, Juanjo Cortés i García.

7·1
3. “Genealogies de masies”
7 1·3.
Entre Esteve Canyameres i Ramoneda i Ramon Rovira i
Tubella, dos excel·lents
excel lents coneixedors
coneixedors del món de les masies,
es va organitzar un debat sobre aquest entorn familiar i el seu
dia a dia. El debat va ser molt interessant amb força
participació dels assistents. Els dos conferenciants van ser
presentats pel nostre
nostre President,
President, Juanjo Cortés i García.
García.

20

Memoria de l’any 2012 de la SCGHSVN

7·1
1·4.
4. “Viure a pagès al segle XXI”
Malgrat tenir emparaulada una conferència amb la directora
del nou Museu de la Pagesia de Santa Susana (Maresme) des
de feia mesos, a última hora aquesta senyora no es va
presentar i vem tenir la gran sort de poder comptar amb el
nostre company i bon amic Xavier Salicrú i Siscart, pagès de
Sant Genís de Palafolls, que va acceptar de bon grat ocupar
el seu lloc i parlar-nos de la seva experiència com propietari
d’una masia, que, juntament amb la seva família, conrea
productes de cultius ecològics. Es va guanyar moltíssim amb
el canvi, ja que la xerrada va ser interessantíssima i va
motivar la participació i el col·loqui dels assistents. Com l’anterior, va ser presentat pel nostre
President, Juanjo Cortés i García.
7·2
2.- Exposició: “La vida al mas i pagès”
L’exposició de la “Diada” es va situar al vestíbul de l’Arxiu
Nacional i tal i com el seu nom indicava, es dedicà a tot
allò que envolta el món de la pagesia catalana: eines,
vestits típics dels pagesos, utensilis de cuina i per
recol·lectar, etc… Tot ordenat en quatre vitrines
horitzontals on s’exposaven alguns exemples de
literatura, música, ballets i llibres d’antropologia
referents al món rural; eines, un calendari del pagès,
etc… Quatre vitrines verticals, una per cada estació de
l’any amb una sèrie de petits panells amb refranys
al·lusius al camp i al conreu, panells amb imatges de
representacions dels mesos i les estacions, productes
naturals col·locats en cistellets, utensilis diversos i al centre del vestíbul, tres grans panells
amb tipologies típiques de les masies catalanes segons les diferents comarques. A l’entrada,
juntament amb els tríptics del programa, hi havia un cistell més gran amb herbes aromàtiques.

L’exposició va ser un èxit i es va donar les gràcies a totes aquelles persones que ens van deixar
els objectes: Arxiu Morera-Martí de Gelida, Mayol-Mora; família Gaju; família Rovira-Bordonau;
Xavier Salicrú i Siscart del Mas Can Reig de Sant Genís de Palafolls; Ramon Rovira i
Tubella;Juanjo Cortés i García; i Maria dels Àngels Espert i Clanxet. Molt especialment també a
na Cristina Gómez del Departament de Drets d’Autor del Grup 62.
Andrea Rovira i Bordonau en va ser la comissària; Àngels Espert i Clanxet va tenir cura del
disseny i el muntatge i es van ocupar de la difusió i logística Rosa Salvadó i Rumech i Jordi
Sunyer i Gomà respectivament.

21

Memoria de l’any 2012 de la SCGHSVN

7·3.
3.3.- Tallers infantils
Com ja va sent habitual els últims anys, es van muntar uns
tallers didàctics per als nens que acompanyaven als seus
pares a la “Diada”, en col·laboració amb el Departament de
Restauració de l’Arxiu Nacional, i com també va sent
habitual, van ser un èxit. Durant tot el dia no van parar de
passar a dibuixar, retallar, muntar trencaclosques, etc… Les
persones que van tenir cura dels nens i nenes i es van
encarregar d’ajudar-los en el taller van ser: Andrea Rovira i
Bordonau, Sílvia Crespo i Espert i Jordi Sunyer i Gomà.

7·4
4.- “III Concurs Literari Sant Jordi”
Al migdia, just abans d’anar-nos-en a dinar, es van
donar els premis del concurs literari “Sant Jordi”,
que en aquesta ocasió va tenir molt poca
participació. Les premiades van ser en la categoria
d’adult: Núria Roca i Fàbrega i en la categoria
infantil: Mercè Mayol i Roca.
Per l’any 2013 es canviaran les bases per mirar de
promoure més la participació.

8.8.- “SOPAR DEL SOCI”

El divendres, 15 de juny va tenir lloc la cloenda del Curs 20112012 amb el tradicional “Sopar del Soci”, que com el seu nom
indica és l’acte dedicat a tots els nostres socis que hi vulguin
assistir, i on es lliuren els certificats dels cursos que s’han
impartit al llarg de la temporada.
El “Sopar” es va celebrar a la Masia Can Cortada de Barcelona
perquè tingués relació amb el tema dedicat a la “Diada” : Les
masies.
Na Rosalia, la persona encarregada de les relacions públiques
del restaurant ens va assignar el “Menjador Gòtic”, un saló
preciós on, repartits en quatre taules, ens vam reunir trenta-dos
companys que vam passar una molt agradable vetllada gaudint
d’un esplèndid menú consistent en: un pica-pica a base
d’embotits casolans, trencadissa d’ous amb patates, xoricets de
cantimpalo, escalivada, bunyols de bacallà i “rossejat” de fideus.
De segon plat vem poder triar entre cuixa d’ànec, filet ibèric o
suprem de salmó fresc i per acabar, profiteroles de postre.
Abans d’acomiadar-nos, el nostre President, Juanjo Cortés i García, va dir unes paraules per
donar les gràcies a tothom i acomiadar el curs i animar-nos a participar amb les activitats que
es preparaven pel proper. Tothom va sortir molt content i satisfet .
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