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1.1.-INFORMACIÓ GENERAL
1.1.1.1.- Junta de Govern
Des de l’Assemblea General Extraordinària del dia 9 de març de 2015 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

Vicepresident

Pere Serra i Rosell

Secretària i Formació

Andrea Rovira i Bordonau

Tresorer

Antoni Cervantes i Corominas

Webmàster

Ramon Rovira i Tobella

Vocal encarregat de les xarxes socials

Àngel Martínez i Buendia

Vocal de relacions amb el Pais Valencià

JosepJosep-Vicent Ferrando

Vocal d’Heràldica

Letícia Darna i Galobart

Vocal

Ferran Manau i Graupera

Vocal

Araceli Coll i Sanabra

Vocal de relacions
relacions amb les
les Illes

Rafael Serra de la Creu

Vocal adjunta a Secretaria

MªdelsÀngels Espert i Clanxet

Ferran Manau
JuanJuan-José Cortés
Araceli Coll

Ramon Rovira

Àngel Martínez
Andrea Rovira

Antoni Cervantes
Pere Serra

JosepJosep-Vicent Ferrando

MªdelsÀngels Espert

Falten Leticia Darna i Rafael Serra de la Creu
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1.2.1.2.- Els socis: altes i baixes
Durant l’any 2015 “la Societat” ha augmentat el nombre d’associats en: 19 socis
nous (5 sòcies i 14 socis)
Han demanat la baixa voluntariamente, per motius personals o bé econòmics
quatre socis, dos han causat baixa per defunció i a tres se’ls ha donat de baixa per
no pagar les quotes reiteradament.
A 31 de desembre de 2015 el nombre total de socis era de: 388

2.2.- LES FUNCIONS DE “LA SOCIETAT”
2.1.2.1.- La pàgina web
Responsable: Ramon Rovira i Tubella webmaster@scgenealogia.net
Durant el 2015 ha seguit igual que el 2014 en la web. El domini principal és
www.scgenealogia.org,
www.scgenealogia.org
i
els
secundaris
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
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
Enxarxeu--ho,
s'ha anat incrementant amb aportacions de socis i no socis que d'una manera
desinteressada col·laboren. S’han actualitzat i ampliat els enllaços en les
recerques a Internet aportats per socis i no socis. Finalment hem d'agrair les
vostres observacions o aportacions per millorar el web, que és de tots.
2.2.2.2.- 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
https://www.facebook.com/groups/66239830200/?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Societathttps://www.facebook.com/pages/Societat-CatalanaCatalana-dede-GenealogiaGenealogiaHSVN/230350897126625

Evolució del TWITTER
Es una xarxa de divulgació de les nostres activitats, ens es útil per arribar amb una
senzilla piulada a molts llocs, seguim a altres entitats, socis i amics, i cada cop
tenim més presència.
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Evolució del FACEBOOK

“La Societat”, durant aquest període, a consolidat la seva presència a la xarxa
social de Facebook, en aquest moment disposem d’un grup cada dia més actiu,
també d’una pàgina i d’un perfil que durant l’any 2016 fusionarem amb la pàgina
existent.
Les estadístiques ens proporcionen dades que ens fan saber que som seguits des
de països com Argentina, Itàlia, Brasil i una dotzena més.
Esperem que durant l’any 2016 el nostre posicionament sigui cada cop més
present i un referent de les nostres disciplines a Facebook
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Principals països dels nostres seguidors: España, 455 – Argentina,23 – Itàlia, 21 –
Brasil, 12 – E.E.U.U.11 – Portugal, 10 – Mèxic, 10 – França, 7 – Xile, 5 – Puerto Rico,
5 – Costa Rica, 4 – Colòmbia, 4 – Perú, 3 – Equador, 3 – Geòrgia, 2 – Argèlia, 2 –
Suècia, 1.

Instagram SCGHSVN: Tenim el canal obert on mica en mica anem penjant les
fotos de les sortides i els cursos que impartim.

YouTube SCGHSVN:
SCGHSVN: ”la Societat” disposa de canal Youtube on està previst anar
penjant petits vídeos de les sortides, però sobretot les conferències impartides a
la nostre seu. Així tots el socis i amics que no puguin assistir-hi podran ser també
partícips a distància.
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2.3.2.3.- Secretaria.
Responsable de la Secretaria: Andrea Rovira i Bordonau
Resum dels acords en les Actes de la Junta de Govern:
8 de gener de 2015
2015
_S’acorda que la tresoreria de la Societat només assumirà el cost del sopar de
cortesía a l’invitat, el seu possible acompanyant i la persona o persones
(màxim dues) de la Junta que hagin coordinat o organitzat l’esdeveniment
5 de febrer de 2015
2015
-

Realització del darrer pagament de la beca Armand de Fluvià (2005)
S’acorda augment de deu euros mensuals a la secretària administrativa
Concedida la subvenció de l’IRMU per Paratge núm.28
Recepció de cartes d’agraïment per la recepció de Paratge núm.27, des de
diferents institucions nacionals i internacionals
S’obre el perfil de la Societa
Societatt a Instagram

5 de març 2015
-

Rebuda la subvenció de l’IRMU per Paratge núm.27 (650€)
S’ha aconseguit que la revista Paratge estigui disponible a RACO
Es prepara l’Assemblea General de l’any 2015

18 de març 2015
-

S’acorda acceptar el curs de Diplomàtica sollicitat per l’Arxiu Comarcal del
Pallars Jussà (Tremp) pel mes de juny i el curs de Genealogia per part d’una
associació de les Franqueses del Vallès

9 d’abril 2015
-

Participació en les Jornades d’Associacionisme Cultural donant a conèixer
les activitats organitzades durant la setmana dels arxius
Donar suport a la candidatura d’en Josep-Maria Sans Travé per demanar-li la

Creu de Sant Jordi
-

Agraïment i reconeixement al recolzament del Director de l’Arxiu Nacional de
Catalunya per tots aquests anys, abans de la seva jubilació (abril 2015)

7 de maig 2015
-

S’aprova comprar una nova impressora que també imprimeixi Din-A3 i a doble
cara, perquè la que hi ha actualment s’encalla i ja no funciona correctament.
Es presenta el nou projecte de Monumenta: Gelida
S’acorda enviar una circular amb les notícies més importants (nova junta,
homenatge al director de l’ANC, nou projecte...) donat que no es pot esperar
a que es publiqui la nova edició del Butlletí.

28 de maig
maig 2015
-

S’acorda donar accés als universitaris que han demanat fotografiar el “Cens

-

1637””
de Fancesos Residents a la Costa Catalana l’any 1637
Es presenta el programa de la “Diada
Diada”” i el menú del “Sopar del Soci”
Diada
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-

-

Respecte el projecte Monumenta s’aprova contactar amb els tècnics que
poden fer possible un programa que realitzi consultes creuades de les dades
recollides
S’aprova realitzar el curs de Nobiliària dins el programa del curs 2015-2016,
incorporant-lo com una de les novetats de formació
Finalitzat el catàleg sigillogràfic dels segells de l’Arxiu Comarcal de la

Noguera
2 de juliol 2015
-

Es dóna per consolidat el nou projecte de Monumenta, amb un nou Grup de

Treball i direcció
-

S’aprova enviar el recolzament de la Societat perquè concedeixin la Creu de

Sant Jordi al Dr. Sans Travé
-

-

S’informa dels contactes realitzats amb la Casa Elizalde i l’Arxiu Comarcal del
Pallars Jussà per poder realitzar cursos dins el seu programa de formació
Es valoren molt positivament la “Diada” i el “Sopar”, tot i la poca assistència
de la primera activitat, que va ser només matinal
Es reflexiona sobre els canals de comunicació que “la Societat” té amb els
seus socis i s’acorda buscar professionals externs per modificar la pàgina
web i així poder substituir el Butlletí per una newsletter (més dinàmica i que
suposi un menor cost)
S’aprova la nova secretaria del Consell de Redacció de Paratge, amb les
noves incorporacions

22 de setembre 2015
S’aprova aplicar el protocol per donar de baixa per ofici als socis reincidents
que no han pagat les dues darreres quotes, tot i els avisos enviats
- S’aprova el nou calendari d’activitats pel Curs 2015- 2016 i s’acorda enviar-lo
a tots els socis abans de finalitzar el mes de setembre
- S’informa de l’acabament de la tesina de Gaspar Casals per tal de que pugui
ser valorada i presentada durant el primer trimestre del 2016
- S’accepta la nova proposta de tesina d’en Joaquim Pont
- S’aprova substituir l’actual Butlletí en paper per una Newsletter més dinàmica
i que s’enllaci amb la nostra pàgina web i les xarxes socials. Només als socis
sense correu electrònic se’ls hi facilitarà en paper
- S’acorda començar a fer els contactes per renovar la pàgina web de “la
Societat””, per tal de fer-la més dinàmica i entenedora, mantenint tot el
Societat
contingut que hi hagi
_ S’aprova el pressupost de Paratge núm.28
-

8 d’octubre 2015
-

-

S’aprova que per cada conferenciant es valori si se l’ha de portar a sopar o no
i quin pot ser l’obsequi més adequat, ja que una de les opcions que caldria
mirar és tenir un obsequi personalitzat de “La Societat” idoni per a tothom.
Es tanca el programa del cicle de conferències de “El Món dels Llibres”
S’acorda enviar les bases del Concurs Literari 2016 a les escoles del nostre
entorn
Es dóna la conformitat necessària perquè es tradueixi al castellà un
monogràfic del Paratge Tarragoní que s’editarà a l’Argentina.
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5 de novembre 2015
Valoració molt positiva de la visita a la Colònia Vidal i bon inici dels cursos
amb el Curs de LlatíLlatí-Iniciació.
- S’aposta perquè la Diada de la Societat sigui un entorn per als nostres socis,
en el que puguin participar, ja sigui aportant materials per les exposicions,
fent conferències, participant en taules rodones, etc
- S’informa de la primera trobada realitzada amb en Joaquim Pont per iniciar la
seva tesina de genealogia
_ Acceptació de la donació de llibres realitzada per Joan-Manuel Giral d’Arquer
i de Quintana (a títol pòstum)
-

10 de desembre 2015
-

-

S’aprova comprar un mòbil per a ús exclusiu per les sortides per si sorgeix
alguna emergència es tingui un telèfon de contacte
Es posa en coneixement de la Junta els treballs de transcripció que s’han
facilitat a alguns membres del Seminari de Paleografi
Paleografia
a
Concedit l’ajornament per poder justificar la subvenció rebuda per part de
l’IRMU pel Paratge núm.28.
S’informa que el Paratge núm.28 arribarà a temps per ser presentat el 14 de
desembre
Tots els membres del tribunal de la tesina d’en Gaspar Casals ja han rebut el
seu exemplar per poder-lo llegir
Nova acceptació de llibres provinents de Joan-Manuel Giral d’Arquer i de
Quintana (a pòstum)

2.4.2.4.- Secretaria administrativa
Responsable: Maria dels Àngels Espert i Clanxet
L’any 2015 des de Secretaria s’han continuat atenent consultes a través dels
correus electrònics (més de trescents), amb l’ajuda dels especialistes de les
diverses matèries de la SCGHSVN, sobretot sobre Genealogia i Heràldica.
Després d’una baixada de consultes per telèfon l’any 2014, enguany s’han tornat a
incrementar, amb un nombre aproximat de mitjana de vint per mes.
Tampoc l’any 2015 ha arribat cap ajuda des del Departament d’Història Medieval
de l’UAB. No han enviat cap alumne en pràctiques, motiu pel qual, des del mes de
juliol des de Secretaria s’ha tornat a asumir la posada al dia de la Biblioteca, tot i
que no es pot fer amb l’agilitat que caldria donada la feina que es té habitualment.
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.
També s’ha de fer esment que des de Secreteria, Àngels Espert, s’encarrega de
tota la relació amb l’ANC, quan es tracta de sol·licitar les sales o qualsevol altre
assumpte de necessitat.
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3.3.- DISCIPLINES DE “LA SOCIETAT”
3.1.3.1.- Genealogia
Responsable: Ferran Manau i Graupera i Ramon Rovira i Tubella

Grup de Treball de Genealogia
Projecte : “Monumenta Genealogica Cataloniae”
Fins el mes de març de 2015 integraven el Grup de Genealogia: 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.
Membres actuals: Pilar Garcia Sanjuan, Josep Climent i Parcet, Joan Osés Mas,
Rosa Parés i Garcia, Aina Pascual i Jordi, Roser Tey i Freixa, Elisabet
Elisabet Pérez
Cabré, Mercè Chalaux, Araceli Coll i Sanabra.
Objectiu: Estudi rigorós i acurat de les
genealogies catalanes a partir d’arxius
parroquials i d’altres d’eclesiàstics.
Tasques realitzades:
Aquest any hem començat a buidar els fons de
Sant Pere de Gelida. Hem de recordar que
l’any 2015 es va acabar el buidat d’Agullana
dirigit per la sòcia Dolors Vila i Llivina que
Falten Araceli Coll, Aina Pascual, Pilar García i Mercè Chalaux
guardem una còpia a la seu de “la Societat” de
l’ingent treball de buidatge i d’alguns treballs que se’n van desprendre publicats a

Paratge
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
http://www.scgenealogia.org/socis/estudis.ht i a la seu de la Societat mitjançant
cita prèvia.
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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 cent anys.
- Genealogies Enxarxades: S’està introduint l’arbre genealògic del soci Ramon
Torredemer, al qual agraïm moltíssim la seva collaboració. Aquest arbre conté
més de 2.000 persones i és fruit d’un treball intens i acurat. 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: Introduirem les genealogies publicades a Paratge, 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 collaboració 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 2015 s'han ampliat alguns arbres i la incorporació
d'algun de nou. Properament es tornaran actualitzar alguns arbres durant el 2016.
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.

Projecte: “EnxarxeuEnxarxeu-ho!”
Responsable: Ramon Rovira i Tubella
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.
En aquest any pocs buidats de diferent índole ens han arribat i demanem que qui
tingui buidats ens els faci arribar en el següent correu de contacte
ramon@scgenealogia.net
ramon@scgenealogia.net
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Durant el 2015 hem penjat els següents buidats que els podeu veure a la nostra
web:http://www.scgenealogia.org/buidatges/buidatges.htm
http://www.scgenealogia.org/buidatges/buidatges.htm
Novetat 21-01-2015. Llibre de matrimonis de Sant Pere de Premià, 1716-1734.
Novetat 10-04-2015. Llistat de francesos del 1637.
Novetat 22-04-2015. Índexs de CM de notaris de Vilafranca del Penedès s. XVIII-XIX
Novetat 13-05-2015. Matrimonis de la Vansa (Alt Urgell).
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,
Graupera, Josep Mª Bosch i Cabré,
Cabré, Miquel Domingo i Pujadas,
Pujadas, Pilar García
Sanjuán,
Sanjuán, Puri Fernández i Ferrer,
Ferrer, Raimon Jordi i Ferran, Rosa Salvadó i Rumech,
Piqueras..
Tomasa Mayordomo i Leon i Maria dels Àngels López i Piqueras

Resum d’activitats.- A l’hora d’explicar
les activitats realitzades l’any precedent,
com correspon fer a una Memòria anual,
sempre topem amb una certa dificultat,
degut al desajust entre any econòmic o
natural i any acadèmic, essent aquest
darrer en el qual s’emmarquen totes les
nostres activitats. Tot i això, heus ací el
nostre resum:

El Projecte III.-Durant tot el primer semestre de 2015, tal com ja avançàvem a la
Memòria de 2014, hem estat completant i acabant el Prejecte III de l’AMSAL (ArxiuMuseu de Sant Andreu de Llavaneres), el qual ja ha sortit publicat al recent núm
28. de Paratge.
Per cert, aquest III Projecte s’ha coronat amb tota mena d’èxits i honors, perquè,
fins i tot, ens hem trobat amb un fet inèdit fins ara, és a dir, amb una carta de
l’alcalde de sant Andreu de Llavaneres, adreçada al president de la nostra
SCGHSVN, felicitant-nos pel treball d’anàlisi, transcripció i interpretació dut a
terme sobre els manuscrits de l’AMSAL.
Val a dir que en Ferran Manau, membre conspicu del nostre Seminari de

Paleografia i, alhora, del Museu-Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, no només va
ser en el seu dia el promotor d’aquest Projecte de l’AMSAL, sinó que, a més a més,
ens ha fet de pont en tot moment entre la nostra SCGHSVN la direcció de l’ArxiuMuseu i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
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El Projecte IV.- D’altra banda, al mes de setembre passat, a partir de l’inici de
l’actual curs acadèmic 2015-2016, vam començar el IV Projecte, l’APMCFM (l’Arxiu
Patrimonial del Mas Can Fatjó del Molí) de Cerdanyola del Vallès, tal com, també, ja
avançàvem a l’anterior Memòria de l’any 2014.
Aquest nou projecte és de gran envergadura, ja que s’ocuparà d’una setantena
llarga de manuscrits, els quals cobreixen un ampli espai de tres segles, del segle
XIV fins al XVII.
Cal destacar, així mateix, la metodologia novedosa encetada en aquesta nova
etapa, consistent a treballar per equips de dues persones, les quals analitzaran el
document corresponent i el presentaran al conjunt del Seminari, on ja només es
debatran i esclariran els punts dubtosos i els pendents de resolució.
Amb això, intentarem injectar més dinamisme, agilitat i estímul, per tal de trencar
rutines i evitar cansaments motivats sovint per la prolixitat repetitiva, farragosa i
inacabable dels documents mateixos.
En paral·lel amb allò que s’ha dit abans sobre l’importantíssim paper jugat per en
Ferran Manau en el projecte anterior,també cal remarcar el protagonisme que, en
el present Projecte, ja ha tingut i seguirà tenint un altre dels membres conspicus
del nostre Seminari, en Carles Raurell.
En efecte, ell, gràcies a la seva amistat amb la família propietària dels documents,
va ser-ne el promotor, el digitalitzador i, sota els auspicis de l’aleshores
vicepresidenta de la nostra SCGHSVN, Rosa Salvadó, va pactar un acord escrit
amb els propietaris, per tal de “blindar” la nostra disponibilitat dels documents,
escarmentats com havíem quedat arran de les dificultats sorgides en temps del
nostre inicial i gran projecte l’APMB del Mas Bulló de Santa Eugènia de Berga
(Osona).

Tarannà del nostre Seminari.- Com també déiem a la Memòria de 2014, els valors
autèntics que ens permeten mantenir aquesta activitat tan exemplar i poder
presentar, any rere any i curs rere curs, uns resultats tan notables, són, entre
d’altres, la constància, l’esforç, la laboriositat, la fidelitat i l’assiduïtat de tots els
membres d’aquest Seminari, al qual em sento molt orgullós de pertànyer.

12

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 i Josep Climent i Parcet,.
Pel curs 2015-16 els membres del Seminari Permanent de Llatí han escollit un
corpus de documents de temàtica històrica que giren al voltant del comerç a
l'antiga ciutat de Barcelona, publicat a “Memorias históricas sobre la Marina,

Comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona de la Cámara Oficial de
Comercio y Navegación de Barcelona 1962” per Antonio de Capmany y de
Montpalau. Aquesta col·lecció documental ha estat considerada com una història

civil il·lustrada i com una primera prova d'història econòmica.
La selecció dels dits documents, que abasta des del segle XII al XIV, s'ha fet
atenent dos requisits: l' interès dels membres del seminari en la disciplina de la
Història i la necessitat d' analitzar i traduir textos d'una extensió de no més d'una
pàgina per tal de fer més fàcil la tasca que ens hem proposat.

3.3.3.3.- Consultes d’Heràldica i Nobiliària
Responsable: Leticia Darna y Galobart
Membres del Grup: Ramon Rovira i Tubella,
Tubella, Enric Fontvila i Batalla i Pere Serra i
Rosell
Durant l'any 2015 hem tingut prop d’una vintena de consultes que s'han passat en
alguns socis per tal de debatre-les i donar opinió en la gran majoria. Les consultes
més simples es resolen des de secretaria. Totes les consultes:
Gener de 2015: Informació de la família Cron.
Febrer de 2015: Informació sobre uns escuts de la Diputació de Lleida.
Febrer-Març de 2015: Sobre un escut d'una masia de Montornès del Vallès.
Març de 2015: Informar sobre un quadre on apareixen diversos llinatges.
Març de 2015. Consulta sobre un escut en el monument de Colom.
Juny de 2015. Dues poblacions sobre l'oficialització del seus escuts.
Juny de 2015. Identificar un escut incomplet.
Juny de 2015. Identificació d'un escut de la Cerdanya d'una família noble.
Juliol de 2015. Consulta sobre quin escut oficial ha de tenir una EMD.
Juliol de 2015. Consulta sobre la història de l'escut de Barcelona.
Juliol de 2015. Identificació d'un escut trobat en una masia.
Setembre de 2015. Sobre l'escut municipal modificat de Dosrius.
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Setembre de 2015. Sobre l'escut del Barça d'abans del 1910.
Octubre de 2015. Sobre una bandera amb escuts de Felip V.
Octubre de 2015. Sobre un escut municipal antic. Era de Terrassa.
Octubre de 2015. Sobre l'escut d'Espanya. Un correu anònim gens correcte.
Novembre de 2015. Sobre el canvi del timbre d'un escut municipal.
Desembre de 2015. Identificació d'un escut d'un sarcòfag de Ripoll.
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... També ens ha arribat alguna consulta sobre escuts estrangers. Unes
altres sobre els procediments que cal fer per 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.

3.4.3.4.- Seminari de Sigil·lografia
Responsable: Pere Serra i Rosell
Membres del Grup: Tomasa Mayordomo, Mª dels Àngels López, Dolors Buxó i
Rosa Salvadó.
Després de donar per acabat l’estudi dels segells propietat de l’Arxiu Comarcal de
la Noguera, Pere Serra, Tomasa Mayordomo i Mªdels Àngels López,van portar
personalment el catàleg sigil·logràfic a la seva seu de Balaguer.
Actualment s’estan estudiant altres projectes.

4.4.- BIBLIOTECA – BIBLIOGRAFIA
Responsable: Càrrec vacant
Esmeralda Casanovas va deixar la seva responsabilitat amb la Biblioteca al mes de
març, i des d’aleshores fins el mes de juliol, no es va fer res. Com s’ha dit en
l’apartat de Secretaria-Administrativa, a partir del juliol s’encarrega de la posta al
dia l’Àngels Espert, en les estones que li deixa lliure la tasca habitual d’atendre
Secretaria.
S’ha de destacar l’important increment de donacions rebudes durant l’any, de
diverses entitats i socis, sobretot els més de cent volums procedents del fons
bibliogràfic de Joan-Manuel Giral d’Arquer i de Quintana, que a títol pòstum, la
família ens va fer donació.
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5.5.- PUBLICACIONS
Responsables:
Responsables: Andrea Rovira i Bordonau
5.1.5.1.- “Paratge”
A finals de l’any 2015 es va publicar Paratge núm.28, una
nova edició de la revista de “la Societat” que conserva en
els seus articles, el rigor i caire científic que des de fa uns
anys s’intenta donar des de la pròpia entitat i des de la
direcció de la publicació.
Com sempre, es va procurà donar representació a totes les nostres disciplines, tot
i que amb els temps que corren es fa complicat treure a la llum una revisat
d’aquestes característiques, però finalment es va poder presentar el nou número.
Cal mencionar que en aquest nou número hi van participar diferents persones, ja
que a finals del primer trimestre 2015 hi va haver canvis en els membres del
Consell de Redacció i en la pròpia secretaria. Agrair a totes elles la seva
dedicació, ja que sense el seu granet de sorra una revista com Paratge 28 hagués
estat impossible de fer.
5.2.5.2.- “Butlletí”
Durant l’any 2015 no s’ha editat cap Butlletí de la Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Sortirà de nou durant el primer
trimestre de 2016, amb un nou format i nous reptes…Esperem les vostres
aportacions!
6.6.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS
6.1.6.1.- Cursos 20142014-2015
Com ja és habitual a “La Societat”, al llarg del Curs Acadèmic 2014-2015 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)
_Paleografia
Paleografia--Iniciació, l’havia d’impartir JuanJosé Cortés i García però es va haver de
suspendre per falta d’alumnes.
_Nobiliària, l’havia d’impartir Borja de Querol i
de Quadras, però es va haver de suspendre
per falta d’alumnes.
_Història de la Dona Medieval, impartit per
Teresa Vinyolas, amb tres sessions d’1h 3/4,
amb una asistencia de dotze alumnes.
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_Genealogia, impartit per Dolors Vila i Llivina, amb l’assistència de catorze
alumnes.
_Heràldica, l’havia d’impartir Juan-José
Cortés i García però es va haver de suspendre
per falta d’alumnes.
_Llatí
Llatí--Iniciació, en començar el Curs
Acadèmic 2015-2016 es va tornar a programar
el curs impartit per Marta Planas i Giné, entre
els mesos d’octubre i desembre, amb nou
sessions d’1h 3/4 . Hi van assistir vuit alumnes.
6·2.
6 2.2.- Tallers
Durant l’any 2015
2015 es van programar dos tallers d’una sola sessió:
_dijous
_dijous,
jous, 12 de març: “Scrapbooking”, l’havia d’impartir Núria Roca i Fàbrega
però es va haver de suspendre per falta d’alumnes.
_dimecres, 15 d’abril:
d’abril: “Noves tecnologies per la cerca d’avantpassats”,
impartit per Enric Mayol i Sarroca, van participar en el taller dinou alumnes.
6·3.
6 3.3.- Conferències:
Seguint amb el cicle de conferències que es programen
cada curs, la primera de l’any 2015,, el dilluns 12 de gener:
“Una análisis genètica del sistema de cognoms catalans”,
va anar a càrrec del Dr. Francesc Calafell, que va
informar dels resultats de l’estudi genètic de cinquanta
cognoms catalans; projecte que havia vingut a presentar
el 22 d’octubre de 2012. Hi assistiren vint-i-nou persones.
El dijuos
dijuos,
juos, 29
29 de gener,
gener, el Dr. Miquel Sánchez (soci de la
SCGHSVN i Historiador), ens va parlar del “Model de
govern borbònic de domini (1713
(1713--1784)”. Hi assistiren
setze persones.
El dilluns
dilluns,
lluns, 16 de març, Clara de
Yzaguirre y Pabolleta ens va
explicar com va dur a terme
l’elaboració de la història de la
seva família: “Historia de la
familia De Yzaguirre”. Hi van
assistir trenta cinc persones
El dimecres
dimecres,
mecres, 13 de maig,
maig MariaJosé Surribas ens va parlar de
famílies jueves a Catalunya, agafant l’exemple d’un casament a la comarca de la
Segarra. Hi van assistir divuit persones.

16

El dilluns, 8 de juny,
juny per tancar el cicle del Curs
2014-2015, Josep Fernández i Trabal en va
impartir la conferència: “Els
“Els Desvalls i Catalunya”
Catalunya”,
basada en el seu llibre del mateix nom. Hi
assistiren quinze persones.
El dilluns, 22 d’octubre,
d’octubre per inaugurar el nou Curs
Acadèmic, es va fer la presentació de les activitats
per Curs 2015-2016 a càrrec del President JuanJuan-José Cortés,
Cortés que a més, va haver
de suplir l’absència del Dr. JosepJosep-Maria Sans i Travé que per raons personals no
va poder personar-se a impartir la conferència sobre els templers que s’havia
anunciat. A l’acte hi assistiten quarant dues persones.
El dilluns 16 de novembre,
novembre Mireia Nieto ens va venir a
explicar el contingut del seu llibre: “Nuevas genealogías:
Como abordar el árbol genealógico en el siglo XXI”. Hi
van assistir vint-i-nou persones.
El dilluns 14
14 de desembre,
desembre per
tancar l’any natural, dins de
l’acte de presentación de
Paratge núm.28, Xavier Nubiola
i Castellarnau ens va parlar de: “Els Castellarnau,
senyors del ferro”. Hi van assistir trenta cinc persones.

6·4.
4.4.- Sortides culturals

24 de gener:
gener Sortida a Girona. Hi assistiren deu
persones
7 de març:
març Ruta Heràldica pel Barri Gòtic de Barcelona.
Hi assistiren vint-i-dues persones.
11 d’abril:
d’abril Visita a la Colònia Vidal. (Es va aplaçar fins la
tardor).
16 de maig: Visita al Call Jueu de Barcelona. Hi assistiren vint-i-dues persones.
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7 de novembre: Visita a la Colònia Vidal, aplaçada des del mes d’abril.Hi assistiren
divuit persones.
Es va sortir a les ¾ de 9h del matí de davant l’Arxiu Nacional i cap a ¾ de 10h es va
arribar a la Colònia.
A 2/4 d’11h en Marc, el nostre guia, ens va portar al teatre, reproducció del
Liceu, on ens passaren un petit documental, on
se’ns explicà, resumidament, la vida a la Colònia.
D’allà es passà a visitar totes les dependències de
la Colònia fins arribar a la fàbrica, on finalitzà la
visita.
Una colònia amb personalitat pròpia i que es regia
per tres regles bàsiques segons la mentalitat de
l’amo: religió, feina i família. Tot allò indispensable
per sobreviure i el lleure just per no pensar gaire.

7.7.- DIADA DE “LA SOCIETAT”
Dissabte, 13 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: “El Món

Catalunya:
Tèxtil a Catal
unya: Les Colònies”
El programa es va iniciar a les 10h del matí,
amb la benvinguda del nostre President JuanJosé Cortés, que va donar pas a la conferència.

7·1.
1.1.- Conferència:

(s.XVI--XXI)”, va
“De l’artesania textil a la industrial: Sabadell (s.XVI
anar a càrrec de Jordi Marminyà i Valls, que va ser presentat
per la nostra companya
Araceli Coll i Sanabra.
Hi van assistir
persones

vint-i-sis
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7·2.
2.2.- Exposició
Com ja va sent costum, l’exposició va tenir relació
amb el tema de la “Diada”, amb aportacions d’alguns
socis i material del Museu Nacional de la Ciència i de
la Tècnica de Terrassa, en particular els dossiers
dedicats a la fàbrica tèxtil i a la Colònia Vidal i
documentació i materials deixats per l’Ajuntament
de Santa Coloma de Cervelló corresponents a la

Colònia Güell.

7·3.
7 3.3.- Taula Rodona: “La vida familiar en una colònia textil: Famílies

senseres treballant a la colònia”
Taula Rodona interessant amb la participació dels
nostres companys Josep Xapellí, que va explicar la
seva experiència personal en una colònia de la riba
del Ter als anys seixanta i Mªdels Àngels Espert que
comentava la vida de la seva família a la Colònia Vidal
(Llobregat) a principis del segle XX.
La “Taula Rodona” va ser moderada per Oriol Canals
(Ld. en Història i especialitzat en Història
Contemporània). Hi van assistir vint-i-cinc persones

Com que a partir d’aquest any, l’Arxiu Nacional
només dedicarà el matí a la “Jornada de Portes
Obertes”, en acabar la “Taula Rodona”, es va oferir a
tots els assistents un petit aperitiu de cloenda i una
copa de cava.
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8.8.- SOPAR DEL SOCI
El divendres 5 de juny, per finalitzar el Curs Acadèmic, es
va celebrar el tradicional Sopar del Soci la restaurant
“Pomarada”, amb l’assistència de trenta cinc persones,
moltes d’elles socis acompanyats de les seves respectives
parelles.
Va ser una vetllada molt agradable, on sempre es pot
conèixer millor a la resta de socis, fora de l’àmbit més
acadèmic que es dóna durant la resta de l’any.

Com ja és habitual es va aprofitar per fer lliurament dels diplomes als assistents
als cursos, però, a més, es va homenejar a l’Avelino André y Gabián, membre de la
Junta, professor de paleografia i llatí i un dels socis més actius de “la Societat
Societat””,
per agrair-li tota la seva tasca feta, donat que va decidir no continuar en el seu
càrrec dins la Junta de Govern.
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9.9.-RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS
9·1.
9 1.1.-Assistència a actes aliens a la SCGHSVN
Acte de lliurament.lliurament.- El passat 20 de gener de 2015
l’Ajuntament de Barcelona va concedir la Medalla
d’Or de la Ciutat de Barcelona al Mèrit Cultural al
Sr. Armand de Fluvià i Escorsa, fundador i ex
president de la SCGHSVN. Tot i la solemnitat de
l’acte es van poder veure mostres de proximitat i
afecte amb els assistents i les pròpies autoritats
presents. En representació de “la Societat” hi van
assistir quatre membres de la Junta de Govern.
9·2.
9 2.2.-Col·laboració amb altres entitats
El nostre Vicepresident, Pere Serra i Rosell, ha fet contacte amb l’Associació de
Bibliòfils de Barcelona i la Asociación Española de Amigos de los Castillos, per
establir col·laboracions que permetin realitzar actes i activitats conjuntes

9·3.
3.3.-Congressos
El 23 d’octubre, Leticia Darna Galobart, Vocal
d’Heràldica de la nostra Junta de Govern, va
participar en el “Primer Coloquio Internacional
sobre la Nobleza”, que es va celebrar al Colegio
Mayor San Pablo CEU de Madrid.

Els díes 18 i 19 de setembre, el nostre Vicepresident, Pere Serra i Rosell, va
assistir a Ceuta a l’ Asamblea Anual de la Confederación Española de Centros de
Estudios
Locales
(CECEL),
enquadrats
en
l’estructura del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSI). La cita es celebrà a la ciutat
gràcies a la insistència de l’Instituto de Estudios
Ceutíes, pertenyent a aquesta confederació.

“Visitaron la ciudad casi todas las organizaciones
culturales de carácter oficial que existen en
España”, segons va informar el propi Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC).
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9·3.
3.3.-Homenatges.
El dia 21 d’abril,
d’abril la SCGHSVN mostrà el seu condol per la mort
ahir d’un professor a mans d’un alumne, a l’Institut Joan Fuster
de Barcelona.

El dia 22 d’abril la Junta de Govern, en nom de tota “la Societat”, fa un petit
homentage al fins aleshores director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, Dr. JosepMaria Sans i Travé. Se l’obsequia amb una placa i se’l convida a signar en el nostre
“Llibre d’Honor”. El Dr. Sans agraeix l’homenatge dirigint-nos unes sentides i
emocionades paraules.

El dia 16 de novembre,
novembre abans de la conferència de la
Mireia Nieto, el President, demana guardar un minut
de silenci a tots els assistents, en nom de tota “la
Societat”, en record de les víctimes dels atemptats
de París del passat cap de setmana (13 i 14 de
novembre).
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