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1.-INFORMACIÓ GENERAL
1.1.- Junta de Govern
Des de l’Assemblea General Ordinària del dia 6 de març de 2017 la Junta de
Govern de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària quedà confirmada de la següent manera:
Càrrec

Nom

President

Juan-José Cortés i García

Vicepresident

Pere Serra i Rosell

Secretària

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

Josep-Vicent Ferrando

Vocal-Coordinador de Monumenta

Ferran Manau i Graupera

Vocal- Encarregada de la Biblioteca

Araceli Coll i Sanabra

Vocal de Nobiliària

Borja Querol i de Quadras

Vocal de Comunicació

Ignasi Almirall i Arnal

Vocal de relacions amb les Illes

Rafael Serra de la Creu

Vocal adjunta a Secretaria

MªdelsÀngels Espert i Clanxet
Ferran Manau
Juan-José Cortés

Araceli Coll
Antoni Cervantes

Ramon Rovira

Àngel Martínez
Andrea Rovira

Pere Serra

Borja de Querol

Ignasi Almirall

Josep-Vicent Ferrando
MªdelsÀngels Espert
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1.2.- Els associats: altes i baixes
Durant l’any 2017 “la Societat” ha augmentat el nombre d’associats en: 24 socis
nous (9 sòcies i 15 socis)
Han demanat la baixa voluntariament, 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 2017 el nombre total d’associats era de: 395

2.- LES FUNCIONS DE “LA SOCIETAT”
2.1.- La pàgina web
Responsable: Ramon Rovira i Tubella webmaster@scgenealogia.net
LA WEB

El 2017 seguim tenint el domini www.scgenealogia.org L’antiga web encara
es pot consultar a www.soci.scgenealogia.org ja que encara es manté part de la
zona de soci, però cal tenir les claus per entrar-hi.
En l'apartat corresponent de buidatges, el projecte Enxarxeu-ho, s'ha anat
incrementant amb aportacions de socis i no socis que d'una manera
desinteressada col·laboren, però en aquest darrer any les aportacions són més
modestes:
Novetats: 28-06-2017: Indexació de més de deu mil CM de l'Arxiu Comarcal de l'Alt
Penedès. 16-02-2017: Índexs de la Pobla de Claramunt. Parròquia i Notarials. 1301-2017: Primer llibre de baptismes de Premià de Mar. 17-11-2017: Indexació dels
testaments de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès.
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.- 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/Societat-Catalana-de-GenealogiaHSVN/230350897126625
Trobareu les estadístiques i evolució en un full independent.
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2.3.- Secretaria
Responsable: Andrea Rovira i Bordonau
Acords de Junta 2017
12 de gener 2017
-

Paratge 29 s’ha pogut enviar amb el membret “Publicaciones periódicas”
rebaixant considerablement el seu preu
Es realitzen millores a la web després d’un mes de funcionament
S’aprova el pressupost de manteniment de la web
Petició de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat per participar en el “Curs de
genealogia i família”

2 de febrer 2017
-

L’IRMU ha concedit una subvenció de 725€ per a la publicació de Paratge 30
Es composa la nova junta per ser retificada per a l’Assemblea
Donat que el Butlletí ha passat a ser una publicació semestral s’aprova
ampliar el nombre de pàgines per tal d’encabir-hi totes les seccions
S’informa que RACO ja ha publicat els articles de Paratge 28 i el sumari de
Paratge 29

2 de març 2017
-

S’aprova el resum de l’any 2016 i el pressupost del 2017, ambdós documents
seran presentats i explicats a l’Assemblea
S’informa de que enguany RECERCAT es farà a Reus
S’informa que el soci Josep- Maria Boleda, membre de Monumenta, està
treballant en una nova fitxa de buidatge
S’ha parlat amb en Jordi Sacasas, arxiver de Santa Maria del Pi, per poder fer
un catàleg sigil·logràfic de l’Arxiu

30 de març 2017
-

Junta d’urgència a causa dels problemes informàtics que s’han patit els
darrers dies, que han provocat la pèrdua de diversos fitxers
S’aprova comprar un portàtil per a la secretaria, amb un potent antivirus
S’informa que ja es té tota la documentació/ material de la cessió de la família
Paris- Bussé ordenat i preparat per ser publicat a Paratge 30

25 d’abril 2017
-

Es presenta el programa de la Diada de la Societat
Es proposa anar més enllà amb els pergamins del Mas Bulló i elaborar la seva
història
S’aprova crear un intercanvi amb l’Acadèmia Valenciana de Genealogia i
Heràldica

10 de maig 2017
-

Rebuda la convocatòria de la LXIV Asamblea Anual de la CECEL, que enguany
es celebra a Lleida
S’informa del nou pressupost rebut per configurar la Biblioteca dins la nova
web
Xavier Salicrú accepta la invitació per venir a presentar el seu llibre
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1 de juny 2017
-

S’aprova guardar un espai al “Butlletí” per a la nova Agrupació Genealògica
de Badalona
S’informa que la reunió realitzada entre el creador del programa GDS,
membres de l’Agrupació Genealògica de Badalona i el responsable de
Monumenta (sorgida durant l’Assemblea del 6 de març) va ser molt profitosa

6 de juliol 2017
-

Rebuda la convocatòria de la subvenció de l’IRMU per al Paratge 31
Valoració molt positiva de la diada i de la darrera conferència del curs a
càrrec d’Esteve Canyamares
S’acorda que la consulta online del catàleg de la biblioteca serà exclusiu per
associats

7 de setembre 2017
-

-

Es veu la necessitat d’ampliar l’apartat de genealogia de la pàgina web amb
una secció referent a la genètica
S’acorda comprar la taula, els llums i els accessoris necessaris per poder
digitalitzar documentació, per tal de poder-ho posar a disposició dels
associats a partir del 2018
Monumenta comunica que un cop acabi amb el fons de Gelida procedirà a
buidar la documentació d’una parròquia del bisbat de Tarragona
S’aprova la maqueta del Butlletí

5 d’octubre 2017
-

-

Per raons personals cal començar a pensar en un relleu de la Secretaria.
S’acorda separar part de les seves tasques, de manera que els dissenys dels
materials de difusió i el Butlletí es puguin seguir realitzant per una vocalia de
la Junta, separada de la figura de secretària administrativa
S’acorda fer una crida per buscar un grup d’associats que representin la
SCGHSVN quan s’hagin d’atendre demandes externes
S’envia l’inventari de la biblioteca de la SCGHSVN demanda per la CECEL
Valoració molt positiva de totes les activitats i importants contactes fets
durant l’Assemblea Anual de la CECEL
S’informa que es procedirà a donar d’alta els associats a la nova secció
privada que s’anirà ampliant poquet a poc
L’Escola Thau de Santa Cugat (guanyadora del darrer concurs literari per a
escoles) ha demanat ajuda per a desenvolupar una assignatura que ensenyi a
buscar i elaborar una història familiar

9 de novembre 2017
-

-

S’estudiarà altres bancs i caixes per millorar les condicions en temes de
comissions
Cobrades les quotes del 2n semestre, amb retard per problemes tècnics
Aprovació del nou pressupost de Paratge 30, incrementat per l’elevat nombre
d’imatges i l’augment de pàgines
Valoració molt positiva de la conferència impartida pel Dr. Óscar de la Cruz
sobre Ramon Llull i la col·laboració espontània del Dr. Alessandro Tesari, que
va ser molt interessant
Agraïment especial a Araceli Coll i Marta Planas per la feina de les
traduccions de Paratge 30
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14 de desembre 2017
-

Problemes amb el fitxer de cobraments que ha generat molts retorns. És un
fet que reforça la intenció de canviar de banc
Per espaiar els pagaments de les quotes s’acorda que els cobraments del
primer semestre del 2018 es faran al febrer
S’enviaran tots els Paratges que no s’hagin recollit prèviament abans de
finalitzar l’any per evitar la pujada de preus que fa correus el dia 1 de gener
Monumenta informa que si tot funciona correctament al gener posaran en
funcionament el nou sistema creat per alguns dels seus membres
A partir del gener s’incorporarà SSL a la nova pàgina web, de manera que el
tràfic de dades en ella serà xifrat
Valoració molt positiva de les darreres conferències de l’any i el taller de
digitalització que segueix sent tot un èxit

2.4.- Secretaria administrativa
Responsable: Maria dels Àngels Espert i Clanxet
L’any 2017 des de Secretaria s’han
continuat atenent consultes a través dels
correus electrònics, en una mitjana
aproximada d’entre 5 i 10 per dia, contant
festes i vacances, amb l’ajuda dels
especialistes de les diverses matèries de
la SCGHSVN, sobretot sobre Genealogia i
Heràldica.
S’han mantingut les consultes per telèfon,
sobretot en persones d’edat avançada que
no dominen les tecnologies virtuals.
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.
Com és habitual Àngels Espert també s’encarrega des de Secretaria, de
l’elaboració de la Memòria anual, el calendari d’activitats i totes les tasques que
requereixen disseny gràfic, i des de primers de l’any 2017 s’ha fet càrrec de tota la
coordinació del “Butlletí”, amb l’ajuda del President, Juanjo Cortés.
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.
S’ha de fer esment que, a finals del mes de març, per problemes informàtics es
van haver de retardar moltes de les tasques habituals de Secretaria. Aquest
entrebanc també va significar un lleu retard en la publicació del “Butlletí” núm.21,
que finalment va sortir al mes d’abril, gràcies a l’esforç per part de tothom.
A finals d’any la Secretaria va experimentar una millora considerable amb el canvi
de l’equip informàtic per part de l’Arxiu Nacional; canvi que amb un programa molt
més avançat permet realitzar tasques més acurades en la presentació dels
treballs,
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2.5.- Tresoreria
Responsable: Antoni Cervantes i Corominas
El resum de Tresoreria de l’any 2017 i el pressupost per l’any 2018, els trobareu
en fulls independents

3.- DISCIPLINES DE “LA SOCIETAT”
3.1.-Genealogia
3.1.1.- Projecte : “Monumenta Genealogica Cataloniae”
Responsables: Ferran Manau i
Graupera i Ramon Rovira i Tubella

Grup de Treball de Genealogia

Membres actuals: Roser Tey i
Freixa, Josep Climent i Parcet,
Joan Osés Mas, Rosa Parés i
Garcia, Mercè Chalaux i Juaní,
Rita Armejach i Carreras, JosepMaria Boleda i Rossell, Jordi
Padró i Quintana. L’any 2017 es va
incorporar al grup, Pere Bosch i
Costa.
Objectiu.- Estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a partir d’arxius
parroquials i d’altres d’eclesiàstics.
Monumenta.- La nova plantilla pels buidatges de llibres Sagramentals, ja està
acabada i a partir dels mes de febrer ja s’ha posat en marxa. Tots els companys
que vagin acabant els llibres assignats, els nous ja els començaran amb la nova
plantilla. És el cas de Joan Osés que ja s’ha estrenat. Josep Mª Boleda estarà
pendent dels possibles retocs que calguin fer a la plantilla, si es que en surten i
desprès preparar-la per fer el bolcatge de la plantilla antiga a la nova.
Es continúa treballant amb l’índex de societats genealògiques. Actualment ja
estan a punt les dues Amèriques, bona part d’Europa i Austràlia. Quan estigui més
avançada caldrà fer les comprovacions que dites societats o centres de
genealogia tenen activitats i són reals.
Tasques realitzades.- Se segueix amb el buidat dels sagramentals de Sant Pere de
Gelida i encara ens resta força feina per buidar i revisar.

3·1·2.-Projecte : Estudis Genealògics
Responsable: Aina Pascual i Jordi
Membres: Montserrat Jordi i Nebot
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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 els arbres genealògics
compartits per socis i sòcies a la web de la SCGHSVN a la secció de Projectes,
ESTUDIS GENEALÒGICS, o 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. Aquesta informació està
disponible només per a socis i sòcies.
- Establir els lligams familiars dels buidatges realitzats al Projecte Monumenta
Genealogica Cataloniae. Aquest any s’han acabat els arbres genealògics del
Projecte Monumenta 1 que havia buidat els sagraments de les parròquies de Sant
Cebrià de Valldoreix i Santa Maria de Campanyà. Podeu consultar-les a l’apartat
“Genealogies enxarxades” dins de la secció esmentada.
- Genealogies enxarxades: el soci Ferran Manau ha compartit una nova recerca
genealògica amb la Societat. Agraïm moltíssim la seva col·laboració i la voluntat
de compartir les seves recerques amb totes les sòcies i els socis. 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 al Paratge, per
tal de poder trobar aquells articles on hi apareixen persones que ens poden ser
d’interès.
Estat.- S’està preparant la informació per poder establir els lligams familiars
realitzats al Projecte Monumenta Genealogica Cataloniae de la parròquia
d’Agullana.
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.
Hi ha molta recerca a fer, i la que ja s’ha fet no cal fer-la dos cops. Animeu-vos a
compartir la vostra recerca, per facilitar la dels companys, de la mateixa manera
que la dels companys pot facilitar la vostra!
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3·1·3.- Projecte: Cases Pairals
Responsable: Ramon Rovira i Tubella
El projecte de les cases pairals segueix funcionant en el subdomini
www.soci.scgenealogia.org, zona de socis, amb les claus d’accés només per als
nostres associats. Hi ha un llistat en continua elaboració, ampliació, correcció
d’arbres de diferents masies de Catalunya. Durant l'any 2017 s'han ampliat alguns
arbres i s’ha procedit a 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. Darrement falten per
incorporar més de vint-i-cinc genealogies de masies o famílies de l’Alt Penedès

3·1·4.-Projecte: “Enxarxeu-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 l'apartat corresponent de buidatges, el projecte Enxarxeu-ho!, s'ha anat
incrementant en aportacions de socis i no socis que d'una manera desinteressada
col·laboren, però en aquest darrer any les aportacions són més modestes:
25-10-2016: http://www.chimisanas.cat/genealogia.htm Buidats de Tiana i de
Montgat. 06-07-2016: Baptismes de la Vansa 1720-1770, Tuixent: matrimonis i
defuncions, 1863-1869 (AltUrgell).

3.2.- Seminari Permanent de Paleografia
Responsable i coordinador: Avel·lí André y Gabián
embres del Seminari: Pedro Plaza Manzanedo, Araceli Coll i Sanabra, Carles
Raurell i Vidal, Josep Climent i Parcet, Enric Ximenis i Caamaño, Ferran Manau i
Graupera, Miquel Domingo i Pujadas, Pilar García Sanjuán, Puri Fernández i
Ferrer, Raimon Jordi i Ferran, Rosa Salvadó i Rumech, Tomasa Mayordomo i
Leon, Maria dels Àngels López i Piqueras,
Isabel Lobo i Satué, Rita Armejach i
Carreras i Jordi Padró i Quintana

Continuïtat del Projecte IV: El nostre IV
Projecte s’ocupa de l’Arxiu Patrimonial del
Mas Can Fatjó del Molí (APMCFM), de
Cerdanyola del Vallès. El vam iniciar al mes
de setembre de 2015. Durant l’any 2016
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vam introduir una modificació en la forma de treballar, per tal d’estimular-ne
l’interès i dedicació, consistent a dur a terme l’anàlisi i transcripció de cada
document per part d’un equip bipersonal. Però l’experiència no va reeixir i la vam
abandonar a finals de 2016. Per tant, durant el passat 2017 es va tornar a treballar
com es fa tradicionalment, fent-ho tot entre tots.

Segons resultats del Projecte IV: Al núm. 30 de la nostra revista “Paratge”,
corresponent al passat 2017, es publiquen els onze manuscrits següents de
l’esmentat APMCFM de Cerdanyola, és a dir, del document núm. 8 fins al núm. 18,
inclusivament.

3·2·1.-Seminari Permanent de Llatí
Responsable: Marta Planas i Ginés
Membres del Seminari: Dolors Buxó i Ausió, Josep Climent i Parcet, Araceli Coll i
Sanabra, Puri Fernández i Ferrer, Maria dels Àngels López i Piqueras, Tomasa
Mayordomo i León, Rosa Salvadó i Rumech.
Durant l’any 2017 els membres
del Seminari Permanent de
Llatí han aprofundit en el
treball de traducció de les
àpoques, que daten de mitjans
del segle XVII en endavant,
publicades a la revista Paratge
en els números 23 a 27. Aquest
treball, iniciat el 2015, pretén
conèixer
i
analitzar
les
expressions pròpies d’aquesta
tipologia textual, i aprendre a
traduir-les.

3.3.- Consultes d’Heràldica i Nobiliària
Responsable: Ramon Rovira i Tubella i Pere Serra i Rosell
Membres del Grup: Enric Fontvila
Durant l'any 2017 hem tingut més d’una quinzena 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. Les principals consultes són:
110.- Març de 2017. Consulta sobre la recuperació de l'escut i bandera de St.
Gervasi -Barcelona-.
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111.- Maig de 2017. Consulta sobre un escut d'una escola si és heràldicament
correcte.
112.- Setembre de 2017. Sobre un escut dels Cruïlles.
113.- Setembre de 2017. Sobre l'escut d'Esterri de Cardós.
114.- Setembre de 2017. Sobre l'escut de Tarroja de la Segarra.
115.- Octubre de 2017. Sobre l'antic emblema municipal de l'Albà.
116.- Octubre de 2017. El significat d'una espasa flamejada en escuts de diferents
poblacions.
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 consultes 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 tenirne més informació. En alguns casos s'han elaborat informes gratuïts.

4.- BIBLIOTECA – BIBLIOGRAFIA
Responsable: Araceli Coll i Sanabra
Al llarg de l’any hem continuat reben força donacions per la Biblioteca, de les que
us hem anat informant en el “Butlletí”, aquí només us en posem una petita mostra
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5.- PUBLICACIONS
5.1.- “Paratge”
Directora: Andrea Rovira i Bordonau
Secretari del Consell de Redacció: Oriol Canals i Zapata
Tot i els temps difícils que pateixen les nostres disciplines i àmbits
d’estudi afins, des de fa 27 anys la SCGHSVN treballa per publicar
una revista que doni a conèixer les recerques i innovacions que es fan en
cadascun dels nostres camps. I ha complert en escreix la seva missió: el passat 11
de desembre del 2017 es va presentar Paratge 30, un dels números més esperats.
Amb ell es consoliden les recerques genealògiques, els estudis paleogràfics i les
investigacions de caire familiar que des de fa anys s’estan publicant en la nostra
revista científica. És evident que un exemplar com aquest no hagués estat
possible sense la feina que els nostres antecessors van fer, pel que cal agrair a
tots i cadascun dels autors, col·laboradors i assessors les seves tasques i temps
dedicat.
Esperem que Paratge segueixi editant estudis com els que fins ara han contingut
les seves pàgines.

5.2.- “Butlletí”
Responsables: Mªdels Àngels Espert i Clanxet i Juanjo Cortés i García
A l’any 2017 el “Butlletí” ha continuat amb els números 21 i 22. S’ha conservat la
periodicitat de dos números per any: abril i setembre.

El nou format en color i amb moltes més fotografíes ha agradat força, tant és així
que hem rebut moltes més col·laboracions, motiu pel qual s’ha hagut d’ampliar el
nombre de pàgines.
En el número d’octubre a més, s’ha afegit un annex amb els premis del Concurs

Literari “Sant Jordi”
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6.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2017
Data

Activitat

Títol

Responsable

Asst.

16-gen.

Conferència

Els templers a Catalunya

Dr.Josep-Maria Sans i
Travé

32

18-gen22- feb.

Curs

Iniciació a la Genealogia (6

Juan-José Cortés i
García

10

21-gen.

Sortida
cultural

Visita a l’arxiu de la Basílica de
Santa Maria del Pi

Jordi Sacasas

20

30-gen.

Presentació
de llibre

La Catedral de Barcelona i el
patriarca Francesc Climent, àlies
“Sapera”

Josep Climent i Parcet

16

6-27-feb.

Curs

L’informàtica al servei de la
Genealogia: El GDS (4 dilluns)

Joaquim Casals i de
Nadal

18

16 de feb.

Conferència

El Principado de Girona

José-María del Pozo Fina

28

Iniciació a la Paleografia

Juan-José Cortés i
García

5

dimecres)

1-29-març- Curs
5-abr.

(6 dimecres)

4-març

Sortida
cultural

Família Casanovas-Pujol-Canet:
Ruta per la Barcelona intramurs

Jaume Canet i Capeta

22

18-març

Sortida
cultural

Visita al Castell del Papiol

Borja de Querol i de
Quadras

20

27-març

Conferència

Llinatges vinculats al Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra

Dr. Jaume Aymar

24

19-26-abr.

Taller

Recerca genealògica per
internet

Juan-José Cortés i
García

12

27-abr.

Conferència

Disseny de tipografia,
comunicació i diàleg intercultural

Andreu Balius

10

6-maig

Sortida
Cultural

Visita al Monestir de Sant Jeroni
de la Murtra

Dr. Jaume Aymar

21

11-maig

Conferència

Família, Genealogia i sexe a
l’Antic Egipte

Dr. Marc Orriols i Llonch

28

17-maig

Taller

Digitalització

Juan-José Cortés i
García

7

15

10-juny

Diada de “la
Societat”

Diverses Representacions
genealògiques

19-juny

Conferència
de cloenda

L’obrador del treball. Masies de
Terrassa, recull fotogràfic,
històric i genealògic

Esteve Canyameres i
Ramoneda

26

23-oct.

Conferència
d’obertura

Ramon Llull. Documents notarials
per a l’estudi de la seva biografia

Dr. Óscar de la Cruz

24

13-nov.

Conferència

Les relacions, sovint ignorades,
entre camineria i genealogia

Dr. Miquel Vives i Tort

24

14-22-nov.

Taller

Digitalització

Juan-José Cortés i
García

8

11-des.

Conferència

Cases d’eixida i hort

Xavier Salicrú i Siscart

22

Presentació

Revista “Paratge” núm.30

50 60
tot el
matí

6.1.- Cursos 2017
Com ja és habitual a “La Societat”, al llarg del Curs Acadèmic 2016-2017 s’han
continuat celebrant els cursos habituals de formació a la seu de la SCGHSVN, a
l’Arxiu Nacional de Catalunya, dins l’horari de 7h a ¾ de 9h del vespre (19h a
20,45h). Els cursos estant impartits per professors qualificats i sempre relacionats
amb les nostres disciplines.
Durant l’any 2017, es van programar tres cursos: Iniciació a la Genealogia,
L’Informàtica al servei de la Genealogia: el GDS i Iniciació a la Paleografia, que es
van desenvolupar amb força satisfacció per part dels assistents:
_Iniciació a la Genealogia.- El Curs
d’Iniciació a la Genealogia, impartit per
Juan-José Cortés i García, va comptar
amb deu assistents que durant les sis
sessions
es
van
mostrar
força
interessats amb el tema i amb ganes
d’ampliar-lo. Ramon Rovira i Tubella va
col·laborar en una sessió per explicar el
sistema de recerca en masies, del que
és un especialista.
En l’última sessió, Ferran Manau,
responsable del grup “Monumenta”, va
fer una crida per si algú es volia
incorporar als treballs que duen a terme
en el grup de Monumenta i si van
apuntar: Pere Bosch i Costa (soci núm.868)
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_La Informàtica al servei de la Genealogia: el
GDS.- Com sempre Joaquim Casals i de Nadal
va venir a impartir el curs que sempre atrau
moltes persones, la majoria usuaris del
programa informàtic. Aquesta vegada hi van
asistir divuit persones.
_Iniciació a la Paleografia.- També el Curs
d’Iniciació a la Paleografia va tornar a ser

assumit per Juan-José Cortés, que al llarg de
sis sessions va comptar amb cinc assistents.

6·2.- Tallers 2017
_Taller de recerca genealógica per internet.- Al llarg del curs d’Iniciació a la
Genealogia es va generar un gran interés per saber trobar informació a través
d’internet, motiu pel qual es va creure convenient fer una sessió que, a càrrec de
Juanjo Cortés, ajudés a fer-ho més fácil.
_Taller de Digitalització.- Donat l’èxit de
convocatòria de l’any anterior, l’any 2017 es van
programar dos “Tallers de Digitalització” també
impartits per Juanjo Cortés, un dins del curs
acadèmic 2016-2017, al mes de maig i l’altre dins
del Curs Acadèmic 2017-2018 amb dues sessions,
al mes de novembre. Aquest últim ja es va poder fer
amb el material comprat per la SCGHSVN i que a
partir d’aleshores passa a disposició de tots els
nostres associats que soli·licitin venir a digitalitzar
els seus documents a la nostra seu.
En aquest punt hem de donar les gràcies a la Direcció de l’Arxiu Nacional que, a
través de la seva Subdirectora, sra. Àngels Bernal, ha donat totes les facilitats
perquè poguem tenir tot aquest material en les condicions adequades.

6·3.- Conferències
_16 de gener: Els Templers a Catalunya, a càrrec del Dr. Josep-Maria Sans i Travé,
que ens va parlar sobre l’orde religiós-militar dels Pobres Cavallers de Crist, més
coneguts per cavallers de l’Orde del Temple, tema del qual el Dr. Sans és un gran
expert. Va ser un gran èxit i es va demanar fer una segona part.
_30 de gener: La Catedral de Barcelona i el Patriarca Francesc Climent, àlies
“Sapera” (1349-1430). El nostre company Josep Climent (soci núm.660) va venir a
presentar el seu llibre en companyia del coautor, Eduard París i Muñoz. Entre els
dos van fer una completa aproximació al personatge.
_16 de febrer: El Principado de Girona, a càrrec de José-María del Pozo Fina (soci
núm.674) que va fer una àmplia exposició de la història i fundació del Principat de
Girona.
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_27 de març: Llinatges vinculats al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra , a càrrec
del Dr. Jaume Aymar i Ragolta, autoritat en la matèria que va fer una relació molt
acurada dels noms principals que han tingut un protagonisme rellevant al llarg de
la vida del monestir.
_27 d’abril: Disseny de tipografía, comunicación i diàleg intercultural , conferència
que es va impartir a la Reaial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, a càrrec
d’Andreu Balius, que va dividir la seva intervenció en tres parts: caràcter
funcional, emocional i intel·lectual de la tipografia
_11 de maig: Família, genealogia i sexe a l’Antic
Egipte, a càrrec de Marc Orriols i Llonch, que va ser
un gran descobriment pels afeccionats a la cultura
egípcia, ja que es va centrar en la societat en general,
i no en divinitats i mandataris.
_19 de juny: L’obrador del treball.Masies de Terrassa,
recull fotogràfic, històric i genealògic, conferència de
cloenda del Curs Acadèmic 2016-2017, a càrrec
d’Esteve Canyameres i Ramoneda, que ens va parlar
de l’elaboració histórica i genealógica del llibre
del mateix nom, treball que es desenvolupa sobre
l’actual terme de Terrassa.
Abans de cloure l’acte es va entregar una placa
d’homenatge per la seva fidelitat a “la Societat, al
matrimoni format per Dolors Saperas i Víctor
Olivé, que no se’ls hi havia pogut donar en el
“Dinar del Soci”
_23 d’octubre: Ramon Llull. Documents notarials
per l’estudi de la seva biografia, a càrrec d’Óscar
de la Cruz, amb la extraordinària col·laboració
del Dr. Alessandro Tessari, gran coneixedor de l’obra de Llull, que va intervenir
amb una esplèndida master-class
_13 de novembre: Les relacions sovint ignorades,
entre camineria i genealogia, a càrrec de Miquel
Vives i Tort. La conferencia, amb les explicacions
acompanyades amb diapositives, va ser molt amena
amb intervencions
al final.
_11 de desembre:

Cases d’eixida i hort, a càrrec de Xavier Salicrú i
Siscart. El nostre Company va venir a presentar el
seu llibre del mateix nom, que s’havia publicat per
encàrrec i amb el patrocini de l’Ajuntament de
Palafolls. Va ser tot un èxit, donat els
coneixements i la simpatía del conferenciant.
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6·4.- Sortides culturals
_21 de gener: Visita a l’Arxiu de la Basílica de
Santa Maria del Pi. La visita va anar a càrrec de
l’arxiver i conservador Jordi Sacasas, que al llarg
de dues hores va explicar històries molt
interessants sobre l’Arxiu i l’esglèsia.

_4 de març: Ruta per la Barcelona intramurs.
Família casanovas-Pujol-Canet. Sota el patrocini
de la SCGHSVN i l’adhesió de l’Associació el Pou
(Grup d’Estudis d’Horta), el nostra Company Jaume
Canet (soci núm.845) i la seva esposa Montserrat
Tàrraga, van guiar una ruta seguint les petjades de
part de la seva familia.
Tots els participants van manifestar la seva
satisfacció per aquest tipus de ruta, molt diferent a
altres més convencionals.
El dia anterior El Periódico havia publicat una
entrevista a Jaume Canet, relacionada amb aquesta
ruta i el paper jugat
per la SCGHSVN.

_18 de març: Visita cultural al Castell de El Papiol.
La visita es va poder fer gràcies a l’amabilitat de la
familia Mora i Bofarull, que ens va acollir i guiar pel
seu recinte on hi viuen i conserven amb tanta cura.

_6 de maig: Visita cultural al Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra. Per complementar la
interessant conferència del dia 27 de març, el Dr.
Jaume Aymar ens va rebre al Monestir guiant-nos
per cadascuna de les seves dependències,
aturant-se molt detalladament en el claustre on es
troben els retrats de molts personatges relacionats
amb aquell lloc de culte.
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7.- “DIADA DE LA SOCIETAT”
Dissabte 10 de juny.- Com cada any i coincidint amb la Jornada de portes obertes
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, “la Societat” va celebrar la seva “Diada”,
enguany dedicada en exclusiva a la Genealogia.
Al llarg del matí van intervenir: Ernest Ferrer i Batlle que va presentar el llibre
L’últim jardiner. Josep Batlle i Gras 1920-2006, Francesc Sevillano i Vives (soci
núm.26), que acompanyat per altres membres, va fer la presentació d’una nova
entitat sorgida de la SCGHSVN: l’Agrupació Genealògica de Badalona, i van
explicar els motius de la seva creació i els objectius que s’han marcat.

Després de les intervencions, es va donar pas a l’entrega de certificats dels
cursos impartits durant l’exercici 2016-2017 i a continuació es van lliurar els
premis del Concurs Literari “Sant Jordi” per alumnes d’ESO, que en aquesta
ocasió tots se’ls van emportar noies de 3r d’ESO de l’Escola Thau de sant Cugat.
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7·1.- Exposició
La Diada es va complementar com cada any, amb una petita exposició d’arbres
genealògics, la majoria cedits per socis i altres provinents del fons de la Societat
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8.- “DINAR DEL SOCI”

Aquest any es va canviar el clàssic Sopar del Soci pel Dinar del Soci i es va fer
coincidir al mateix dia de la Diada.

El Dinar es va celebrar al restaurant “El Casalet” de la Casa de Cultura de
Valldoreix, establiment amb una cuina esplèndida i plats molt exquisits.
En aquesta ocasió es va aprofitar el Dinar per fer un petits homenatge a Roser Tey
(sòcia núm.114), a qui se li va entregar una placa de reconeixement per tants anys
de fidelitat a la SCGHSVN.
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