MEMÒRIA-2014-

Societat Catalana de
Genealogía, Heràldica,
Sigil·lografia,
Sigil lografia, Vexil·lologia
Vexil lologia
i Nobiliària
-ANCANC- Jaume I, 3333-51 0819508195-Sant Cugat del Vallès

tel.tel.-93.554.52.50
@: scgenealogia.cultura@gencat.cat
Societat Catalana de Genealogia (SCGHSVN)

1

@SCGHSVN

ÍNDEX
1.1.-Informació general
1·1.
1 1.1.-Junta de Govern
1·2
1 2.-Els socis: altes i baixes
2.2.-Les funcions de “la Societat”
2·1.
2 1.1.-La pàgina web
2·2
2.-Les Xarxes Socials
2·3
2 3.-Secretaria
2·4
2 4.-Secretaria Administrativa
2·5
2 5.-Tresoreria
3.3.-Disciplines de “la Societat”
3·1.
3 1.1.-Grup de Treball de Genealogia
3·2.
3 2.2.-Seminari permanent de Paleografia
3·2
2·1
1.-Convenis
3·3
3.-Seminari de Llatí
3·4.
3 .-Consultes Heràldiques i de Nobiliària
3·5
5.-Seminari de Sigil·lografia
4.4.-Biblioteca
5.5.-Publicacions
5·1.
5 1.1.-“Paratge”
5·2.
5 2.2.-“Butlletí”
6.6.-Activitats Acadèmiques I Culturals
6·1.
1.1.-Cursos 2013-2014
6··1·1.-Cursos en altres institucions
6·2
6 2.-Tallers
6·3
3.-Conferències – Taules Rodones
6·4..-Sortides culturals
7.7.-“Diada de la Societat”
Societat”
7·1.
1.1.-Conferències
7·2.
2.2.-Exposició
7·3.
3.3.-Concurs Literari “Sant Jordi”
7·4.
4.4.-Taula Rodona: Fem 30 anys!
8.8.-“Sopar del Soci”
9.9.-Relacions exteriors
exteriors
9·1.
1.1.-Assistència a la presentación de publicacions
9·2.
2.2.-Col·laboració amb altres entitats
9·3.
3.3.-Congressos
2

1.1.-INFORMACIÓ GENERAL
1.1.1.1.- Junta de Govern
Des de la XXV
XXVI Assemblea General Ordinària del dia 7 de març de 2013
2013 la Junta
Junta de
Govern de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària quedà configurada de la següent manera:
Nom
Càrrec
President

JuanJuan-José Cortés i García

Vicepresidenta

Rosa Salvadó i Rumech

Secretària i Formació

Andrea Rovira i Bordonau

Tresorer

Antoni Cervantes i Corominas

Webmàster

Ramon Rovira i Tobella

Coordinador
Paleografia

del

Seminari

Permanent

de Avel·lí
Avel lí André y Gabián

Relacions Institucionals i Sigil
Sigil·lografia
igil lografia

Pere Serra i Rosell

Coordinadora
“Butlletí”
Coordinadora del “Butlletí”

Núria Roca i Fàbrega

Realacions amb el Pais Valencià

JosepJosep-Vicent Ferrando

Noves Tecnologies

Enric Mayol i Sarroca

Relacions amb la Catalunya Nord

Joan Peytaví i Deixona

Biblioteca

Esmeralda Casanovas i Casas

Heràldica

Letícia Darna i Galobart
Galobart

Coordinadora del Grup de Genealogia

Dolors Vila i Llivina

Xarxes socials

Àngel Martínez Buendía
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1.2.1.2.- Els socis: altes i baixes
Durant l’any 2014 “la Societat” ha augmentat el nombre d’associats en catorze
membres més.
Han demanat la baixa voluntariamente, per motius personals o bé econòmics, sis
socis. Altres deu se’ls ha donat de baixa per no pagar les quotes reiteradamente.
A 31 de desembre de 2014 el nombre total de socis era de 390

2.2.- LES FUNCIONS DE “LA SOCIETAT”
2.1.2.1.- La pàgina web
Responsable: Ramon Rovira i Tubella webmaster@scgenealogia.net
Durant el 2014 ha seguit igual que el 2013 en la web,. El domini principal és
www.scgenealogia.org,
i
els
secundaris
www.scgenealogia.net,
www.scgenealogia.cat i darrerament el domini www.scgenealogia.com Els
subdominis www.pairals.scgenealogia.net i www.monumenta.scgenealogia.net
cal tenir les 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 Enxarxeu-ho,
s'ha anat incrementant en aportacions de socis i no socis que d'una manera
col·laboren.
En
desinteressada
l'apartat
d'enllaços també
ha rebut noves
aportacions de
socis i no de
socis.
Finalment
hem
vostres
aportacions per
que és de tots.

d'agrair
les
observacions o
millorar el web,
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2.2
2.2.- Les
Les xarxes socials de la SCGHSVN
Responsable: Àngel Martínez Buendía
La SCGHSVN està a les xarxes socials de Twitter i al Facebook en dues pàgines:
https://twitter.com/SCGHSVN

Evolució del TWITTER

https://www.facebook.com/groups/66239830200/?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Societat-Catalana-de-GenealogiaHSVN/230350897126625

Evolució del FACEBOOK

2.3
2.3.- Secretaria.
Secretaria.
Responsable de la Secretaria: Andrea Rovira i Bordonau
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2·3.
3.3.-Secretaria: Resum dels
dels acords en les Actes de la Junta de
Govern:
9 de gener de 2014
2014
-

S’acorda redactar unes noves bases pel concurs literari adreçades
exclusivament a escoles d’ESO i continuar amb les mateixes pels socis.
Informació sobre l’organització de les activitats del primer trimestre i
conferències
S’acorda tirar endavant la col·laboració de formació per realitzar un curs de
Genealogia a l’Arxiu Comarcal de Granollers
Presentació de l’anunci dels nostres cursos publicat a la revista “Sàpiens”
S’acorda ajustar les despeses d’impressió i enviament de Paratge 27
Es realitzarà una ressenya de l’acta de signatura del contracte amb Can Fatjó
del Molí i es gestionarà la seva difusió al “Tot Cerdanyola”
Es farà difusió entre els nostres socis de l’entrevista que en Ramon Rovira va
realitzar a TVSant Cugat
S’acorda seguir impulsant les xarxes socials, donat que l’increment de
seguidors ha estat molt satisfactori

6 de febrer de 2014
2014
-

-

-

S’aprova que els socis que es donin de baixa per motius econòmics, durant un
any, se’ls hi segueixi enviant tot, excepte la revista “Paratge”, i se’ls hi dongui
la possibilitat de tornar amb el mateix número de soci
Acceptació de la subvenció atorgada per l’IRMU per l’edició de “Paratge”
núm. 27
Aprovació del pressupost 2014 presentat pel tresorer; el qual es comenta que
s’explicarà detalladament als nostres socis el dia de l’Assemblea
Es facilitarà informació i les darreres publicacions a una persona que treballa
a “La Vanguardia” perquè puguin valorar si poden fer una entrevista al
president
Informacions sobre les darreres activitats del curs, la Diada i el Sopar del

Soci 2014
-

Aprovació de les noves bases del Concurs Literari “Sant Jordi” per a les
escoles

6 de
de març de 2014
2014
-

-

S’acorda declinar la iniciativa presentada per “Banderas de nuestros hijos”,
ja que no encaixa amb les nostres disciplines que busquen un rigor científic i
no lúdic
S’enviarà una nota de condol al CECEL per la mort del pare d’un dels
membres de la Junta, en nom de tota l’entitat
Organització del desenvolupament de l’Assemblea general, així com acord en
no projectar cap power-point per intentar fer-ho més amè
Acceptació de la “Memòria 2013” presentada
Participació al RECERCAT, que aquest any es celebra a Barcelona
Gestions per intentar publicar dins de “Paratge” una imatge en color
Col·laboracions amb la Fundació Bosch i Cardellach
Valoracions i informacions de les darreres sortides del curs
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10 d’abril de 2014
2014
-

-

-

-

S’acorda fer una reunió perquè el Dr. Calafell pugui venir a explicar les
novetats del seu projecte i en el cas de que poguessin ser d’interès
programar una conferència a inicis del curs 2014-2015
Difusió de les bases del concurs literari entre diferents escoles del territori
(Granollers, Terrassa i Barcelona)
Informació i dades de l’evolució del treball realitzat per “Monumenta”, qui
presenta un nou projecte per abordar
Presentació del programa de les activitats preparades per celebrar el XXXè
Aniversari de la SCGHSVN
S’acorda fer una enquesta al soci per saber si prefereix la revista “Paratge”
en paper o en format digital
Tot i que la SCGHSVN com a entitat no pot col·laborar directament en el
micromecenatge dels llibres parroquials de Valls, si que se’n farà difusió a
través de les seves xarxes socials
Es posa de manifest la curta durada del Curs de Llatí-Iiniciació, pel que la
seva responsable farà una proposta per escrit per distribuir de nou els
continguts
S’acorda fer una trobada amb en Borja de Querol, per tal de proposar-li de fer
un Curs de Nobiliària
Informació de que els arxius de Gelida han estat traslladats al Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat

15 de
de maig de 2014
2014
-

-

S’accepta programar una conferència del Dr. Calafell el 1r trimestre de l’any
2015
Es configura el jurat del concurs literari, el qual ha tingut resposta per part de
les escoles
Informació sobre l’estat de “Paratge” núm.27, organització interna, full de
ruta i terminis
S’acorda publicar “Paratge” en paper per enviar als nostres socis i a una llista
selectiva d’institucions, a banda de buscar nous pressupostos per
economitzar els seus costos
Informació sobre les gestions realitzades per saber el cost d’una publicació
monogràfica sobre Mas Bulló
Valoració de les darreres activitats del curs 2013- 2014 i les del primer
trimestre del nou curs 2014- 2015
Acceptació de realitzar un Curs de Genealogia a l’Arxiu Comarcal del Pallars

Jussà
-

Confirmació d’assistència per part d’alguns membres de la Junta a les “IV

Jornadas de Heráldica Municipal”, organitzades a Madrid
5 de juny de 2014
2014
-

Coordinació de les darreres activitats, Diada de la Societat i Sopar del Soci
Valoració de les darreres activitats de cloenda del curs
Proposta de fer un concurs de fotografia d’escuts heràldics. Es comencen a
redactar les bases
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Es comenta poder enregistrar les conferències per després difondre-les entre
els nostres socis i/o donar-les a conèixer a través de la pàgina web i xarxes
socials
- .
3 de juliol de 2014
2014
-

-

S’acorda que els articles d’activitats i conferències per al Butlletí
s’encarregaran a persones concretes
Valoració de la Diada i el Sopar del Soci 2014
Aprovació de la creació del nou calendari pel curs 2014- 2015
Es seguirà amb la redacció de les bases del concurs de fotografia durant les
vacances
S’aprova publicar les fotografies de les activitats i conferències en el menor
temps possible i també fer-ho a les nostres xarxes socials

18 de setembre de 2014
2014
-

Revisió i posada en coneixement de la Junta del programa i calendari del curs
2014- 2015
Resposta a l’enquesta de l’Ajuntament de Sant Cugat
Estat de situació de “Paratge” núm.27 i acord del número final d’exemplars,
així com exposició de la decisió final de realitzar una làmina a color
Informació sobre les reunions mantingudes amb la Fundació Bosch i
Cardellach i a la trobada d’entitats i estudis del Vallés

9 d’octubre de 2014
2014
-

-

S’acorda donar el vist-i-plau al pressupost més econòmic per poder publicar
el “Paratge” núm.27, encara que representi treballar amb nous proveïdors
S’accepta realitzar el Curs de Llatí-Iniciació, amb la nova estructura
Es proposa i s’acorda que la Diada 2015 torni a ser temàtica i reflecteixi al
vida en una colònia tèxtil
S’intentarà buscar una antiga fàbrica reconvertida en restaurant per realitzar
el Sopar del Soci
Exposició de quins han de ser els passos que la Junta ha de realitzar per tal
de que el 9 de març 2015 es pugui celebrar l’Assemblea Extraordinària de
final de legislatura
Exposició de l’estat de situació de les activitats del curs 2014- 2015 que
encara estan acabant-se de tancar

6 de novembre de 2014
2014
-

-

Es gestionarà la publicació de “Paratge” a RACO, donat que ja ha arribat el
nou document de l’IRMU
Informació sobre la Diada i el Sopar 2015
S’ha gestionat la cerca de pressupostos d’empreses d’enviament així com
s’està a l’espera de que un comercial de correus vingui a Sant Cugat a oferir
tarifes més econòmiques
S’acorda que el president escriurà una carta de reconeixement als dos grups
de treball consolidats de la SCGHSVN, Genealogia i Paleografia
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-

-

S’accepta publicar els resultats del buidatge d’Agullana realitzada pel Grup
de Genealogia a la revista “Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos”
Valoració de les “IV Jornadas de Heráldica Municipal” i de l’oferiment per part
de Ernesto Fernández- Xesta de formar part del grup permanent
d’organització de les Jornades, tenint en compte que les properes seran a
Barcelona
Informació sobre la revista “Paratge” núm.27, les properes activitats i difusió
d’aquestes

27 de novembre 2014
-

Organització de l’acte de cloenda de la celebració del XXXè Aniversari de la
SCGHSVN
Acceptació de participar en l’equip organitzatiu de les “Jornadas de
Genealogía”, impulsades per la Real Academia Matritense de Heráldica y

Genealogía
-

Valoració i programació de les activitats
Tancament de les bases del concurs de fotografia d’escuts heràldics
Aprovació de l’anunci que es publicarà al desembre a la revista “Sàpiens”,
informant dels cursos programats
Informació sobre el curs de xarxes socials organitzat per l’Ajuntament de
Sant Cugat, al qual es va assistir
Informació sobre el programa de l’acte del XXXè Aniversari
Informació sobre les publicacions de la SCGHSVN

2.4
2.4.- Secretaria administrativa
Responsable: Maria dels Àngels Espert i Clanxet
L’any 2014 des de Secretaria s’han continuat atenent consultes a través dels
correus electrònics (més de trescentes), amb l’ajuda dels especialistas de les
diverses matèries de la SCGHSVN, sobretot sobre Genealogia i Heràldica.
Després d’una baixada de consultes per telèfon l’any 2013, enguany s’han tornat a
incrementar, amb un nombre aproximat de mitjana de vint per mes.
Tampoc l’any 2014 ha arribat cap ajuda des del Departament d’Història Medieval
de l’UAB. No han enviat cap alumne en pràctiques, motiu pel qual, no ha tingut
continuitat el buidatge d’articles de revistes per la Biblioteca que va deixar
començat i actualitzat, Jordi Sunyer, el curs 2011-2012.
Des de Secretaria s’ha continuat donant suport logístic a tots els grups de treball
de “la Societat” i col·laborant amb la posada a punt de les activitats que
s’organitzen.
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3.3.- DISCIPLINES DE “LA SOCIETAT”
3.1.3.1.- Genealogia
Grup de Treball de Genealogia
Genealogia

Projecte : “Monumenta Genealogica Cataloniae”
Cataloniae”
Responsable : Dolors Vila i Llivina
Llivina
Membres : Esmeralda Casanovas i Casas, Josep Climent i Parcet, Pilar García
Sanjuán, Francesc Orriols i Navarro, Juan Osés Mas, Rosa Parés i García, Aina
Pascual i Jordi, Xavier Picó i Moreno, Joaquim Pont i Muñoz, Rosa Salvadó i
Rumech i Roser Tey i Freixa.
Objectius : Estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a partir dels
arxius, principalment els parroquials.
Tasques realitzades:
- Aquest mes de desembre 2014 hem acabat la tasca més feixuga del nostre
projecte : el buidatge dels documents. Hem analitzat 16 llibres de l'arxiu parroquial
de Sta. Maria d'Agullana. més de 3600 fotos que han donat més de 17700 registres
de persones que han rebut algun dels actes sacramentals a aquesta parròquia des
de finals dels segle XVI fins mitjans del segle XIX. Tota aquesta gent rescatada de
l'anonimat dels llibres sacramentals passaran a formar part de la base de dades
de “la Societat” per a consultes dels nostres socis. Abans d'això farem una anàlisi
de la població d'Agullana a partir d'aquestes dades i aprofundirem en les
genealogies d'algunes de les famílies més destacades del poble. Tot això amb
l'ajut informàtic que ens permeti gestionar aquesta gran quantitat de dades.
- Paral·lelament, i en espera de la completa implementació dels programes
informàtics, hem iniciat un nou Projecte : el buidatge dels llibres sacramentals de
la parròquia de Sta. Maria de La Pobla de Lillet. Actualment estem en la fase
d'organització de la informació que conté aquest arxiu per tal d'escollir els
documents que poden ser més interessants per als nostres propòsits.
- També hem procurat explicar als nostres socis el progrés del projecte i alguna
anècdota que ha destacat entre el buidatge de documents. Les publicacions de “la
Societat”, “Butlletí” i “Paratge”, han estat el vehicle on hem comunicat aquests
primers treballs de l'actual projecte. Com per exemple el seguiment que hem fet a
la història de l'Anna Sus/Susa/Lasus amb tots els cognoms en que l'hem trobada
inscrita. A “Paratge” hem publicat les últimes troballes del pas del Coronel
Ermengol Amill per Agullana: el seu matrimoni, el naixement dels seus fills, la mort
de la seva esposa, sogres, i altres informacions que contribueixen enriquir i
clarificar alguns aspectes de la biografia d'aquests insigne militar austriacista i el
seu exili.
Estat :
Encarem directament el buidatge dels documents de La Pobla de Lillet en espera
de les eines informàtiques per acabar l'anàlisi de la informació d'Agullana.
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Projecte : Estudis Genealògics
Responsable: Aina Pascual
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’està introduint l’arbre genealògic del soci Ramon
Torredemer, al qual agraïm moltíssim la seva col·laboració, i esperem poder
incorporar-lo aviat dins de les Genealogies enxarxades. Esperem també més
aportacions de la resta de socis i sòcies per poder esdevenir el lloc de referència
en la consulta d’arbres genealògics.
- Genealogies publicades: Ben aviat introduirem les genealogies publicades al
“Paratge” núm.27, per tal de poder trobar aquells articles on hi apareixen
persones que ens poden ser d’interès.
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 de investigacions
pròpies per compartir.

Projecte: Cases Pairals
Responsable: Ramon Rovira i Tubella
El projecte de les cases pairals segueix funcionant en el subdomini
www.pairals.scgenealogia.net amb les claus d’accés només per als socis. Hi ha un
llistat en continua elaboració, ampliació, correcció d’arbres de diferents masies
de Catalunya. Durant l'any 2014 s'han ampliat alguns arbres i la incorporació
d'algun de nou. Són fitxers en format PDF protegits amb contrasenya, però altres
sense contrasenya. Tot aquell que tingui un arbre d’alguna masia, inèdit, imprès o
publicat ens el pot fer arribar per a poder-lo penjar sempre indicant la seva
procedència.
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Projecte: “Enxarxeunxarxeu-ho!
ho!”
Responsable: Enric Mayol i Sarroca
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.
Tasques realitzades :
En aquest any de 2014 han estat penjats o revisats els següents fons de CM
de l'Anoia (ACAN i ACA), Índexs de CM de notaris de Vilafranca del Penedès s.
XVIII-XIX. Llibre de matrimonis de St. Pere de Premià, 1716-1734.
Padró de l'Arboç. Arenys de Munt: Baptismes, matrimonis i òbits. Plantilles.
Padrons de Rocafort de Queralt, Baptismes de Vilassar, Matrimonis de Vilassar.
Notarials de Vilassar, CM de Mataró, s. XVII. Fons de l'Arboç, Notarials de St. Pere
de Premià i St. Genís de Vilassar, defuncions de Sabadell.
Actualitzacions: Altafulla, St. Pere de Riudebitlles, Castellví de Rosanes, la
Jonquera, Martorell, Olesa de Montserat, Tiana i alguns fons notarials
d'Esparreguera, Vilafranca. Capítols Matrimonials d'Igualada, Baptismes de St.
Pere de Riudebitlles, CM d'Esparreguera, CM i Testaments de Vilassar, Baptismes
de Monistrol d'Anoia (Alt Penedès), Alella, matrimonis (Maresme), Baptismes,
matrimonis i òbits, de St. Llorenç d'Hortons (Alt Penedès), Baptismes, matrimonis i
òbits, de St. Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), Baptismes de Sant Pere de Riudebitlles
(Alt Penedès).
Ho podeu veure a:
http://www.scgenealogia.org/buidatges/buidatges.htm
Alguns fitxers no estan enllaçats perquè no compleixen els 100 anys d'antiguitat..

3.2.3.2.- Seminari Permanent de Paleografia
Responsable: Avel·lí
Avel lí André y Gabián
Membres del Seminari: Pedro Plaza Manzanedo, Araceli Coll i Sanabra,
Sanabra, Carles
Raurell i Vidal,
Vidal, Josep Climent i Parcet,
Parcet, Enric Ximenis i Caamaño,
Caamaño, Ferran Manau i
Graupera,
raupera, Josep Mª Bosch i Cabré,
Cabré, Miquel Domingo i Pujadas,
Pujadas, Pilar García
Sanjuán,
Sanjuán, Puri Fernández i Ferrer,
Ferrer, Raimon Jordi i Ferran,
Ferran, Rosa Salvadó i Rumech,
Rumech,
Piqueras..
Tomasa Mayordomo i Leon i Maria dels Àngels López i Piqueras
Estat dels Projectes.- Després del Projecte II, dedicat a l’Arxiu Parroquial de Sant Cebrià
de Valldoreix (APSCV), en el qual el Seminari va estar ocupat prácticamente durant els
anys 2012 i 2013, l’any 2014 s’han estat estudiant i analitzant els manuscrits de l’ArxiuMuseu de Sant Andreu de Llavaneres (AMSAL) (Maresme).
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El Projecte III.- Constitueix en la col·lecció de l’AMSAL set pergamins, el més antic dels
quals porta data del 1382, però la resta són del 1610-1614 i 1616. Pel que fa a la
temática, un tracta d’una àpoca, dos són vendes i Quatre són establiments. A banda,
també hi ha diverses notulae en trenta tres petites planes de paper, de l’any 1550.
Cal dir que la major part d’aquests manuscrits tenen una redacción molt repetitiva i són
excessivament llargs. Per això, el Projectes’allarga en el temps força més enllà del que
s’havia previst i envairà encara una bona part de l’any 2015.
El Projecte IV.- Així, doncs, després d’aquest tercer Projecte, passarem al quart
Projecte, de més envergadura, consistent en 71
manuscrits, dels SS. XIV-XVII, pertanyents a
l’Arxiu Patrimonial del Mas Can Fatjó del Moli
(APMCFM), de Cerdanyola del Vallès, que ens
van ser cedits en un conveni signat el 17 de
maig.
El gran mèrit de tota aquesta enorme tasca que
està duent a terme el nostre Seminari de
Paleografia és degut a la constància, l’esforç,
fidelitat i assiduïtat dels assistents, la relació dels
quals –per ordre alfabètic de noms propisencapçala aquestainformació.

3·2
2·1.
1.1.-Seminari de Llatí
Responsable: Marta Planas i Ginés
Ginés
Membres del Taller: Araceli Coll i
Sanabra, Rosa Salvadó i Rumech, Puri
Fernández i Ferrer, Dolors Buxó i
Ausió,
Ausió, Tomasa Mayordomo i León,
Maria dels Àngels López Piqueras,
Josep Climent i Parcet, Jordi Lleonart
Aliberas i Raimon Jordi i Ferran

i

Durant l’any 2014 el “Grup de Llatí”
ha treballat (i continuem treballant)
textos proposats pels diferents
membres del taller, per tant, ens
emfrontem a tipologies textuals
diverses i temàtiques diferenciades. D’aquesta manera el ventall de vocabulari
treballat s’amplia. La metodologia de treball emprada segueix perseguint
l’objectiu proposat des de bon principi: la comprensió dels textos
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3.3
3.3.- Consultes d’Heràldica i Nobiliària
Responsable: Leticia Darna y Galobart
Membres del Grup: Ramon Rovira i Tubella i Pere Serra i Rosell
Durant l'any 2014 hem tingut més d'una desena de 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.
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, eclesiàstics, nobiliaris, de mobles, de
mausoleus etc. També ens ha arribat alguna consulta sobre escuts estrangers.
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 per a saber-ne o tenir-ne més
informació. En alguns casos s'han elaborat informes gratuïts en algunes consultes
rebudes.
Consultas recientes hechas a “la Societat”
Una de ellas, es una gran bandeja tallada en marfil del siglo XIX realitzada en la
ciudad de Dieppe, que representa una entrada triunfal en una ciudad y
estárodeada de cuatroescudos .Otros cuatroescudos, pertenecen a una caja o
cofre, que creemos servía para transportar especies (sobre todo por su olor
interior todavía persistente).Seran expuestas en el museo de escultura de
Catalunya
Se averiguaron algunosescudos entre ellos el de
Juana de Arco muy relacionada con la ciudad de
Dieppe de la cualtambien figura su escudo.
Pendiente de acabar de concretar a quien
pertenecen los demas escudos , seguramente a la
nobleza del lugar.
Com a continuació de la nostra conversa
mantinguda avui, li adjunto escut heràldic que es
troba al Mausoleu del general Prim. La nostra
consulta es refereix estrictament a l'escut.
Se contestó que pertenecía al marqués de Castillejos
Consulta de unos sillones antiguos bordados aparentemente con el escudo de los
Reyes Católicos. El armazón parecía de XIX. Los bordados no parecen
corresponder al sillón ,
Las armas del primero son las usadas por los Reyes Católicos después de 1492,
repetidas en muchos sitios, con el águila.
El escudo del segundo bordado no es de la Reina Isabel, sino de Don Fernando
como rey de Sicilia. Son las mismas armas que aparecen en las monedas sicilianas
de este rey, como verás en la figura. Fue rey de Sicilia desde 1468 hasta 1516. Es
anormal en este segundo bordado añadir Granada y presentarlas sostenidas por
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el águila, divisa de la Reina Isabel. Quizá se añadieron ambas cosas para
asemejarlo al bordado primero.
Consulta de un escudo de la fachada de una casa de Copons

3.4
3.4.- Seminari de Sigil·lografia
Responsable: Pere Serra i Rosell
Durant l’any 2014 el “Seminari” va encetar la realització del catàleg de segells que
acompanyen els quaranta vuit pergamins del Fons Municipal de Balaguer,
custodiats a l’Arxiu Comarcal de la Moguera, tasca que esperem acabar durant
l’any 2015, per poder-ho publicar l’any 2016.

4.4.- BIBLIOTECA – BIBLIOGRAFIA
Responsable: Esmeralda Casanovas i Casas
Es continua treballant en la posada a punt de la Biblioteca perquè els postres
socis puguin accedir-hi amb facilitat. De totes maneres queda molta tasca per fer,
sobretot la catalogació informàtica d’articles de revistes, tasca que va deixar
preparada Jordi Sunyer el curs 2011-2012, però al no ser-nos enviada cap ajuda
des de la UAB, ha quedat interrompoda.

5.5.- PUBLICACIONS
5.1.5.1.- “Paratge”
Responsable
Responsables
onsables: Andrea Rovira i Bordonau i Esmeralda Casanovas i Casas.
Casas.
Aquest any 2014 s’ha presentat “Paratge” núm.27,
amb tota la riquesa i varietat de disciplines que
presenta la SCGHSVN, en les que, certament, les
investigacions genealògiques tenen un gran pes,
però en la que no s’obliden la resta d’àrees de
coneixement que també emparem des d’aquesta
entitat i altres àmbits del saber afins, com la
paleografia, l’arxivística o la biblioteconomia.
El 2014 ha estat un any de celebració i canvis, ja
que aquest curs 2013- 2014 la SCGHSVN ha
celebrat el XXXè aniversari de la fundació de
l’entitat i “Paratge” ha passat el relleu de la
direcció i secretaria a un nou equip. Cal
reconèixer la feina fins ara realitzada pels nostres
antecessors, que van convertir la revista
“Paratge” en un referent científic i de gran prestigi
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i reconeixement tant dins com fora de l’àmbit català. És una responsabilitat que
esperem que amb aquest nou número 27 ja haguem sabut continuar; sempre
procurant potenciar i donar a conèixer les nostres disciplines, moltes vegades
menystingudes o considerades auxiliars, però que des d’aquí intentem mostrar
com a fonts d’investigació i eines de recerca complementàries per obtenir una
visió més complerta del passat i així intentar entendre millor el present.

5.2.5.2.- “Butlletí”
Equip responsible dell “ButlletÍ”: Enric Mayol i Sarroca i Núria Roca i Fàbrega
L’equip de redacció actual està format per Enric Mayol Sarroca i Núria Roca
Fàbrega. També cal esmentar que el “Butlletí” no
seria possible sense la participació de tots aquells
socis i grups de treball que de forma voluntària ens
han aportat col·laboracions a publicar.
Al llar de l’any, l’equip de redacció, es reuneix
diverses vegades per a la coordinació i disseny dels
dos butlletins que s’han publicat durant aquest any
(números 17 i 18). Concretament, en aquestes
reunions s’han posat en comú les diferents
aportacions de socis i vocalies recollides i rebudes,
s’ha valorat la seva rellevància respecte a les
disciplines de “la Societat” i s’han seleccionat les que
es consideraven més adients, a més de redactar,
maquetar i editar la nostra publicació.També durant
aquest any 2014, hem mantingut la secció específica
de Paleografia titulada “El Racó del Paleògraf” a
càrrec d’Avel·lí André.
Seguint amb el projecte de l’any passat, hem consolidat la publicació del “Butlletí”
de forma virtual entre els socis. Per una banda, per a reduir les despeses
d’impressió i de distribució postal del mateix, i per l’altre, per adaptar-nos a les
noves tecnologies existents i tenir-lo disponible de forma més immediata a la seva
publicació. El tiratge en paper de cada número s’ha reduït a 300 exemplars
aproximadament, que s’han distribuït entre entitats culturals i arxius.
Aquest any, el “Butlletí” número 17 s’ha publicat a final de curs recollint el període
gener-juny 2014 i per tant ha pogut incloure els treballs guanyadors del Concurs
Literari “Sant Jordi” del 2014, així com la ressenya de totes les activitats de la
Diada de la nostra Societat i cloenda del curs 2013-2014. El “Butlletí” número 18
corresponent al període setembre – desembre 2014, ha estat publicat pel gener i
tanca l’any natural.
Finalment, voldríem agrair-vos a tots els socis, a la secretària de la nostra
entitatque ens aporta molt material per a la publicació i a tots els grups de treball
per les vostres aportacions, valoracions i propostes de millora al disseny i
contingut del “Butlletí”. Moltes gràcies. Comptem que ens seguireu donant
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material a publicar i seguireu col·laborant amb aquest “Butlletí” que vol ser un
mecanisme més de comunicació entre socis.

6.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS

6.1
6.1.- Cursos 2013
2013-2014
2014
Com ja és habitual a “La Societat”, al llarg del Curs Acadèmic 2013-2014 s’han
continuat celebrant els cursos habituals de formació impartits al llarg de sis
sessions d’una hora i tres quarts, per professors qualificats i sempre relacionats
directament amb les nostres disciplines. A més, com ja és costum es van continuar
oferint a la seu de la SCGHSVN, a l’Arxiu Nacional de Catalunya dins l’horari de 7h
a 3/4de9h del vespre (19h a 20,45h)
El programa va quedar així:
_Sigil·lografia, impartit per Pere Serra i Rosell, amb l’assistència de quatre
alumnes.

Paleografia
ografia--Iniciació, impartit per Xavier Mora i Giné, amb l’assistència de cinc
_Pale
ografia
alumnes.
_Genealogia, impartit per Dolors Vila i Llivina, amb
l’assistència de divuit alumnes.
_Heràldica, impartit
per Leticia Darna
Galobart,
amb
l’assistència de vuit
alumnes
_Llatí
Llatí--Iniciació, impartit per Marta Planas i Ginés,
amb l’assistència de
deu alumnes. Aquest
curs va fer-se curt
per les persones que hi el seguiren i també per la
pròpia professora, que en acabar, va suggerir
impartir-lo amb més sessions si es programava pel
curs vinent.
_Llatí
Llatí--Iniciació, en començar el Curs Acadèmic
2014-2015 es va tornar a programar el curs impartit
per Marta Planas i Giné, entre els mesos d’octubre i
desembre, amb la novetat d’ampliar-lo a tres sessions més, ja que en l’anterior,
tant alumnes com professora van trobar que era insuficient . Hi van assistir vuit
alumnes.
Entre els mesos de novembre i desembre també s’havia programat un curs de
“Sigil·lografia” impartit per Pere Serra i rosell, que malhauradament es va haver de
suspendre per falta d’alumnat.
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6·2
6 2.- Tallers 2013
2013-2014
2014
Durant l’any 2014 es van programar quatre tallers d’una sola sessió:
_dimecres, 22 de gener: “Noves tecnologies per la cerca d’avantpassats
d’avantpassats””,
impartit per Enric Mayol i Sarroca, van participar en el taller, vuit persones.
_dijous, 23 de gener: “Resoldre dubtes del
GDS””, impartit per Joaquim
programa informàtic GDS
Casals i de Nadal, van participar-hi sis persones que
havien demanat molt insistentment la programació
del taller.
_dimecres, 12 de març: “Scrapbooking
Scrapbooking””, impartit
per Núria Roca i Fàbrega, hi van participar setze
persones, que amb molt d’entusiasme van realitzar el
muntatge d’una fotografia familiar.
_dijous,
dijous, 13 de març: “Motius i procediments per
llibre
familiar””,
elaborar el ll
ibre privat de la Nostra història familiar
impartit per Luis-Ignacio Manegat de Urmeneta, i van
participar onze persones.
_dijous
dijous
11
de
desembre: Ja dins del

Curs Acadèmic 20142015, Andrea Rovira i
Bordonau va impartir el
taller “Com realitzar un treball
treball científic”. Hi van
assistir sis persones.

6·3
3.- ConferènciesConferències-Taules Rodones:
Rodones:
Seguint amb el cicle de conferències que es
programen cada curs, la primera de l’any 2014,,

“Fineixi la nació amb glòria: l’Onze de setembre de
1714”, va anar a càrrec del Dr. Miquel Solé i
Sanabra, que va encetar tot un seguit d’actes
diversos per conmemorar el trecents aniversari del
setge i caiguda de Barcelona. Hi assistiren vint-iquatre persones.

El dilluns, 24 de març, el Dr. Ramon Gasch i Pou (premi
“Nestor Lujan” de novel·la històrica 2011), ens va parlar
de la Guerra dels Segadors sota el títol de: “Bon cop de
falç!. Hi assistiren deu persones.
El dijous, 24 d’abril coincidint amb l’endemà de la “Diada
de Sant Jordi”, es va celebrar una “Taula Rodona” per
comentar el llibre: “Mirada a la Barcelona Medieval des de
les finestres gòtiques”, amb la presència d’una de les
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seves dues autores: Teresa Vinyoles, professora d’Història Medieval i especialista
en història de les dones. La trobada va generar una intens i animat col·loqui entre
l’autora i el públic assistent: vint-i-cinc persones
que van intervenir de manera molt distesa.
El dijous, 22 de maig,
maig Jacint Berenguer va tractar
un altre aspecte de la
Guerra de Succesió:
l’exili dels vençuts,
amb la conferència

“El

militar
m
ilitar
austriacista
Francesc Busquets i
Mitjans i l’exili dels

vençuts

a

Viena”,,
Viena”

amb

l’assistència de vinti-cinc persones.
El dilluns, 14 de juny,
juny per tancar el cicle del Curs
2013-2014, Rosa-Maria Martín ens va parlar de “El
avantpassats”
vestit dels postres avantpass
ats”, conferència
molt amena i alliçonadora de com vestien les
postres àvies i besàvies. Hi assistiren divuit
persones que ho van passar força bé.
El dilluns, 13 d’octubre,
d’octubre per inaugurar el nou Curs
Acadèmic 2014-2015, el Dr. José-Enrique Ruiz-Domènec ens va donar una
“master-class” sobre sigil·lografia catalana amb la conferència “Els Comtes
Comtes--reis i
la seva sigil·lografia”, sobre el perquè uns
comtes-reis adoptaven un tipus de segell i
no un altre i el seu significat simbòlic. Hi
assistiren trenta dues persones.
El dilluns 3 de novembre,
novembre el Dr.José-María
de Francisco va complementar el tema
anterior amb la conferència “Sigilografía
Catalana”, amb l’assistència de quinze
persones.
El dilluns 15 de desembre,
desembre per tancar l’any
natural i els actes de celebración del 30è
Aniversari de “la Societat”, es va celebrar una TaulaRodona per parlar de diversos
aspectes i conseqüències del setge i posterior caiguda de la ciutat de Barcelona
l’any 1714. Van intervenir-hi els historiadors:
Miquel Solé i Sanabra, Miquel Sánchez i González i
Jacint Berenguer i Casals.
Per acabar de completar la Taula Rodona, Marc
Clotet, President de “Miquelets de Catalunya” va
parlar-nos d’aquest cos militar i les seves
actuacions, acompanyat de cinc dels seus
membres
vestits
amb
els
uniformes
corresponents.
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6·4
4.- Sortides culturals
25 de gener:
gener Sortida multitudinària al Palau de la Generalitat. Es van haver de fer
dos grups per donar cabuda a la majoria de socis que hi volien participar; vam
visitar les diferents sales del palau, la sala de
premsa; els espais de treball i vam poder passejar
pel Pati dels Tarongers, lloc emblemàtic de
trobades disteses entre els nostres polítics.
15 de febrer:
febrer Sortida al Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC) a Montjuïc organitzada pel
Seminari de Llatí, però oberta a tots els socis. La
nostra sòcia Maria dels Àngels López, llicenciada
en història de l'Art, ens va fer una visita guiada per
les sales del gòtic català.
8 de març:
març Visita a l'Arxiu Històric de Sitges guiada
pel seu arxiver, Xavier Miret; vam poder veure
documents molt singulars, sobretot els relacionats
amb els indianos d'aquesta població. A l'acabar
vam fer una passejada pel Cementiri de Sitges,
declarat patrimoni de la Humanitat.
3 de maig:
maig Visita a l'Arxiu Diocesà de Solsona;
conduïts pel seu arxiver, mossèn Enric Bartrina,
vam poder meravellar-nos amb documents del segle
XI, butlles, segells, cantorals i una mostra molt
acurada del ric fons d'aquest arxiu. També vam
visitar el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona,
amb les seves sales dedicades al treball de la sal,
les exposicions arqueològiques, el fons romànic i el
material etnològic de la comarca.
5 de juliol:
juliol Visita al Monestir de Santes Creus
organitzat pel Seminari de Llatí. L'Araceli Coll va fer
una introducció a la història del monestir i la Mªdels
Àngels López ens va comentar els aspectes
artístics i arquitectònics del monestir.
22 de novembre: Visita a l'Arxiu de la Diputació de Barcelona. Aquest particular
arxiu, que ocupa el recinte de la Maternitat de Barcelona, és indispensable per a
l'estudi de la salut, la sanitat, cultura, esports i l'acció dels òrgans de govern dels
segles XIX i XX; conté el fons de la Mancomunitat de Catalunya, la tutela de
menors, quintes, milícies locals entre d'altres.
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7.“DIADA DE LA SOCIETAT”
7.- “DIADA
dissabte, 8 de juny.- Coincidint, com sempre, amb la Jornada de Portes Obertes
que realitza l’Arxiu Nacional de Catalunya per celebrar el “Dia Internacional dels
Arxius”, vem celebrar la nostra “Diada de la Societat”, aquesta vegada dedicada a
dos aconteixements dels quals es celebraven el primer centenari: el començament
de la Iª Guerra Mundial, la “Gran Guerra” i de la Mancomunitat de Catalunya.
El programa
es va iniciar a
les 10h del
matí, amb la
benvinguda
del
nostre
President
Juan-José
Cortés, que
va donar pas
a les dues
conferències,

7·1
1.- Conferències:
Conferències:
“La Mancomunitat de Catalunya. Centenari del
Naixement d’un projecte”, va anar a càrrec d’Oriol
Canals (Historiador per l’UAB), que va fer una
exposició molt didàctica i documentada del que va
representar en el seu moment i que va quedar
truncada amb l’adveniment de la Dictadura de
Primo de Rivera que la va suprimir.
“La 1ª Guerra Mundial y su repercusión sobre el
arte y la cultura del siglo XX”, a càrrec de Sheila
Eroles (Historiadora de l’Art i animadora cultural),
que va exposar com la guerra va significar un
trencament amb totes les tendècies anteriors i el
surgiment de les noves que influencierien al llarg de
tot el segle XX.
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7·2.
2.2.- Exposició
L’exposició de la “Diada” aquesta vegada es va
dividir amb dos àmbits: “La Gran Guerra” i “La
Mancomunitat”, amb espais ven diferenciats, per
no barrejar-se i on
s’exposavan arbres
genealògics
i
heràldica de les cases regnants a Europa, mapes,
cartells, uniformes, caps militars, presidents de
govern, literatura i cinema relatius a la Guerra.
Sobre la Mancomunitat, apart de fotografies,
s’exposaven documents originals del fons que es
guarda a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que ens
van cedir des de la Direcció de l’Arxiu, a la que ja
vem donar les gràcies I les reiterem de nou.

7·3..- Concurs
Concurs Literari “Sant Jordi”
Al final del matí va tenir lloc el repartiment
dels premis del Concurs Literari que organitza
“la Societat”. Araceli Coll i Sanabra,
presidenta del jurat va fer entrega dels
premis: categoria infantil a Núria Mayol i Roca
(8anys), que va presentar el dibuix d’un escut;
categoria socis-familiars a Mercè Mayol I Roca
(14 anys) que va presentar el text
“Pensaments”; categoria d’escoles a Paula
Pérez (13 anys) de l’escola Salesians Sant
Joan Bosco d’Horta, que va presentar un
poema molt emotiu: “El meu tiet”.

7·4..- Taula Rodona: Fem 30 anys!
Després de dinar tot junts, alguns dels nostres socis i membres de la Junta, es va
tornar a l’Arxiu i es va organitzar una
Taula Rodona, moderada pel President,
entres alguns dels socis més antics I
alguns dels més nous, per parlar del
passat I futur de “la Societat”. Els
participants van ser: Ramon Alberch i
Fugueras (soci núm.25), Dolors Saperas i
Lardiez (sòcia núm.124), Roser Tey i
Freixa (sòcia núm.114), Enric Ximenis i
Caamaño (soci núm.347) i Abigaïl García
i Álvarez (sòcia núm.828), que van
expressar
les
seves
experiències,
anècdotes, aprenentatges i en general
tot el que els hi ha aportat i pot aportar
en el futur.
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8.8.- “SOPAR DEL SOCI”
Per finalitzar el Curs Acadèmic i seguint amb la temàtica gairebé monogràfica de
totes les conferències celebrades, el “Sopar del Soci” es va fer al restaurant del
Born-Centre Cultural: “300 del Born”, on s’hi van aplegar trenta quatre socis,
molts d’ells amb les seves parelles.

A l’hora dels postres, també com ja es tradició, es van repartir els diplomes dels

“Cursos” a aquells socis que n’havien fet i estaven presents.
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9.- RELACIONS EXTERIORS
EXTERIORS
9·1.
9 1.1.-Assistència a la presentación de publicacions
11 d’abril:
d’abril Vem assistir a la presentación del llibre “L’Speculo de 1764. Una
aproximación documental al Montornès medieval”, d’Alberto Reche, convidats per
l’Arxiu Municipal de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
12 de desembre:
desembre Presentació a la Biblioteca “Lambert Mata” de Ripoll, del llibre
“Les armes de prestigi a Catalunya”, de Xavier Sala i Aragó, convidats per l’autor.
17 de desembre:
desembre Presentació de la Revista “Terme”, del Centre d’Estudis Històrics
de Terrassa, amb conferència del Sr. Pere Verdés i Pijuan, sobre els orígens de la
Identitat Urbana a la Catalunya Medieval, convidats pel Centre d’Estudis Històrics
de Terrassa.
19 de desembre:
desembre Presentació del llibre “Rastres de Sang i de Foc”, a l’Arxiu
Comarcal del Ripollès, convidats per l’autor i del que Rosa Salvadó i Rumech,
vicepresidenta de “la Societat”, en va fer la presentación.

9·2.
2.2.-Col·laboració
Col laboració amb altres entitats
Març: Curs de Genealogia a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, a Granollers,
impartit per Dolors Vila i Llivina, amb gran éxito d’assistència.
Abril:
Abril Curs de Recursos Genealògics a Internet, impartit per Enric Mayol i Sarroca,
a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, a Figueres.
9 de maig:
maig Alguns socis de “la Societat” van participar en el “II Simposi sobre
Carlisme a Catalunya”, a Avià (Bergadà), convidats pels organitzadors i el Centre
d’Estudis d’Avià.
1313-14 de juny: Curs d’Introducció a la Genealogia, a l’Arxiu Comarcal del Pallars
Lluçà, a Tremp, impartit per Dolors Vila i Llivina, amb nombrosos assistents de la
comarca.
Setembre: “la Societat “ va participar en l’organització del curs “El Vallès abans,
durant i després de la Guerra de Successió”, organitzat per la Fundació “Bosch i
Cardellach” de Sabadell, juntamente amb altres centres d’estudis locals i la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Octubre: participación en la “II Trobada d’Entitats d’Estudis del Vallès”, a
Montmeló, organitzat per l’Institut Ramon Muntaner.
Novembre: Vem assistir al curs “Xarxes Socials i estratègia de comunicación per
Entitats sense ànims de lucre”, organitzat per la “Fundació Pere Tarrés”, a
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Novembre: Curs sobre Recursos Genealògics a Internet, impartit per Enric Mayol i
sarroca, a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, a La Bisbal d’Empordà.

25

9·3.
3.3.-Congressos
Congressos
Els dies 16 i 17 d’octubre, el nostre President, Juan-José Cortés, juntamente amb
quatre membre més de “la Societat”: Leticia Darna Galobart (núm.703), Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez (núm.97), Pere Serra i Rosell (núm.343) i CarlosEnrique de Corbera Tobeña (núm.498), va assistir a les “IV Jornadas de Heráldica
y Vexilología Municipal” organitzades per la “Confederación Española de Centros
de Estudios Locales” (CECEL), la “Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía” i l’”Instituto Español de Estudios Nobiliarios” (Real Asociación de

Hidalgos de España)
El President va participar en les “IV Jornadas”, amb una comunicació d’àmbit

català: “Nuevas aportaciones a la Heráldica de las Entidades Municipales
Descentralizadas de Catalunya”.
Entre els acords que va du a terme amb diversos membres de CECEL, va serel
compromís de que “la Societat” passi a formar part de la “Comisión

Intercongresos de Heráldica y Vexilología Municipales”
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