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1.-INFORMACIÓ GENERAL   

    1.1.- Junta de Govern

Des de l’Assemblea General 
Govern de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil
Vexil·lologia i Nobiliària  quedà  confirmada de la següent manera: 

Càrrec

President 

Vicepresident 

Secretària 

Tresorer 

Webmàster 

Vocal- Encarregat de les xarxes socials

Vocal de relacions amb el Pais Valencià

Vocal-Coordinador de Monumenta

Vocal- Encarregada de la Biblioteca

Vocal de Nobiliària 

Vocal de Comunicació 

Vocal de relacions amb les Illes

Vocal del Butlletí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Josep-Vicent Ferrando 

Pere Serra 

Ferran Manau 

Juan-José Cortés 
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INFORMACIÓ GENERAL    

Junta de Govern  

Des de l’Assemblea General Ordinària del dia 12 de març de 201
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil

quedà  confirmada de la següent manera: 

Càrrec Nom

Juan-JoséCortés i García

Pere Serra i Rosell

Andrea Rovira i Bordonau

Antoni Cervantes i Corominas

Ramon Rovira i Tobella

ncarregat de les xarxes socials Àngel Martínez i Buendia

Vocal de relacions amb el Pais Valencià Josep-Vicent Ferrando

Coordinador de Monumenta Ferran Manau i Graupera

Encarregada de la Biblioteca Araceli Coll i Sanabra

Borja Querol i de Quadras

Ignasi Almirall i Arnal

Vocal de relacions amb les Illes Rafael Serra de la Creu

MªdelsÀngels E

Antoni Cervantes Ramon RoviraAndrea Rovira 

Araceli Coll Ignasi AlmirallBorja de Querol 

de 2018 la Junta de 
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 

quedà  confirmada de la següent manera:  

Nom 

JoséCortés i García 

Pere Serra i Rosell 

Rovira i Bordonau 

Antoni Cervantes i Corominas 

Ramon Rovira i Tobella 

Àngel Martínez i Buendia 

Vicent Ferrando 

Ferran Manau i Graupera 

Araceli Coll i Sanabra 

Borja Querol i de Quadras 

Ignasi Almirall i Arnal 

Rafael Serra de la Creu 

Espert i Clanxet 

Ramon Rovira Àngel Martínez 

Ignasi Almirall MªdelsÀngels Espert 



 

1.2.- Els associats: altes i baixes

Durant l’any 2018“la Societat”
nous (9 sòcies i 17 socis) 

Han demanat la baixa voluntariament,

A 31 de desembre de 2018 el nombre total d

 

2.- LES  FUNCIONS  DE 

       2.1.- La pàgina web 

Responsable: Ramon Rovira i Tubella 

LA  WEB 

El 2018 seguim tenint el www.scgenealogia.org
coses però es pot consultar a 
soci que cal tenir les claus per entrar

En l'apartat corresponent de buidatges, el projecte
aportacions de socis i no socis que d'una manera desinteressada
però en aquest darrer any 2018 no hi ha hagut

S’han actualitzat i ampliat 
socis i no socis.  

Finalment hem d'agrair les vostres
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
HSVN/230350897126625  

Trobareu les estadístiques i evolució en un full independent.
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: altes i baixes 

“la Societat” ha augmentat el nombre d’associats en: 

demanat la baixa voluntariament, per motius personals, tretze

el nombre total d’associats era de: 408

LES  FUNCIONS  DE “LA SOCIETAT” 

 

Responsable: Ramon Rovira i Tubella ramon@scgenealogia.net 

www.scgenealogia.org La vella web on resten poques 
es pot consultar a www.soci.scgenealogia.org on es manté la zona de 

s per entrar-hi.  

corresponent de buidatges, el projecte Enxarxeu-ho
aportacions de socis i no socis que d'una manera desinteressada

2018 no hi ha hagut cap aportació. 

 els enllaços en les recerques a Internet aportats per 

d'agrair les vostres observacions o aportacions per millorar el web, 

Les xarxes socials de la SCGHSVN 

Responsable: Àngel Martínez Buendía 

està a les xarxes socials de Twitter i al Facebook en dues pàgines:

https://twitter.com/SCGHSVN 

ps://www.facebook.com/groups/66239830200/?fref=ts 

https://www.facebook.com/pages/Societat-Catalana-de-Genealogia

Trobareu les estadístiques i evolució en un full independent. 

ha augmentat el nombre d’associats en: 26 socis 

tretze socis,  

408 

 

La vella web on resten poques 
es manté la zona de 

ho, que es fa amb 
aportacions de socis i no socis que d'una manera desinteressada col·laboren, 

enllaços en les recerques a Internet aportats per 

observacions o aportacions per millorar el web, 

està a les xarxes socials de Twitter i al Facebook en dues pàgines: 

Genealogia-
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     2.3.- Secretaria  

Responsable: Andrea Rovira i Bordonau 

Acords de Junta 2018 
 

11 de gener 2018 
 

_Es fa un agraïment especial a la Mªdels Àngels Espert i a l’Antoni Cervantes per 
gestionar l’enviament de Paratge a través del correu postal 
_S’informa que s’han fet els tràmits perquè Paratge 29 es publiqui a RACO, així 
com cercar altres plataformes de difusió 
_Es presenta l’aplicació Helmut per digitalitzar negatius de fotografies  
_Es valora com a fantàstica la conferència del Xavier Salicrú 
 

8 de febrer 2018 
 

_Concessió de la subvenció de l’IRMU per a la revista de Paratge 31, d’un total de 
640€  
_Valoració molt positiva del curs de Genealogia 
_Participació en un documental de TVE-Sant Cugat referent a la bandeera 
espanyola 
_Es veu la necessitat de comptar amb un alumne en pràctiques per poder tirar 
endavant el projecte de posar on-line el catàleg de la Biblioteca 
_S’acorda revisar el text que consta a la viquipèdia per actualitzar-lo 
 

8 de març 2018 
 

_S’ha procedit a fer el canvi d’entitat bancària 
_Gran part dels assistents del curs de genealogia s’han apuntat al curs de recerca 
genealògica per internet 
_El taller de cronologia va ser tot un èxit 
_La conferència d’Agustín Hernando va ser molt interessant i didàctic 
_S’accepta l’oferta de l’Albert Pérez, estudiant de màster de l’UB, com a alumne 
de pràctiques 
 

5 d’abril 2018 
 

_S’acorda que es farà una carta institucional presentant a la Mari-Luz, com a nova 
secretaria administrativa 
_Es decideix comprar un mòbil per atendre trucades quan es fan sortides i així 
facilitar la seva coordinació 
_també s’acorda comprar una càmera de vídeo, necessària per poder gravar les 
conferències 
_Es proposa que la Diada d’enguany se celebri en commemoració de l’Any 
Europeu del Patrimoni Cultural 
 

3 de maig 2018 
 

_S’acorda iniciar un intercanvi de publicacions amb la Real Societat Arqueològica 
de Tarragona 
_Tots els membres de la junta coincideixen en que la conferència de l’Esteve 
Canyameres va ser tot un èxit, ja que estava molt ben explicada i va ser molt 
dinàmica. 
_S’aprova el programa de la Diada 2018 i es configura el nou jurat per valorar els 
textos presentats en el Concurs Literari de Sant Jordi 
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_S’acorda adherir-se a l’agenda d’activitats de l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya 
 

14 de juny 2018 
 

_S’aprova per unanimitat realitzar un homenatge a la Mªdels Àngels Espert, fins 
ara secretària administrativa de la Societat, durant el Sopar del Soci; el qual va ser 
molt emotiu. 
_La valoració general de la Diada és molt positiva i novament destaca la gran 
col·laboració que es rep per part dels associats alhora d’aportar material per a 
l’exposició 
_La impressió general és que els guanyadors del Concurs Literari de Sant Jordi 
cada vegada més són de més qualitat 
_S’acorda que tres membres de la Junta assistiran a l’Assemblea de la CECEL, a 
Segovia 
_Es valora molt positivament la feina realitzada per l’alumne en pràctiques Marc el 
González i s’està treballant per incorporar a l’Albert Pérez (alumne de màster) en 
diferents activitats 
_Encara resta pendent traspassar tota la informació de l’antiga pàgina web a la 
nova per evitar duplicitats en les contrasenyes 
_Comença a revisar-se el text de la Viquipèdia 
 

12 de juliol 2018 
 

_S’aprova el redactat proposat per la secretària per enviar a tots els associats i 
contactes per complir amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 
_S’elabora el calendari d’activitats pel curs 2018- 2019 i s’acorda acabar de 
confirmar les dates per ser aprovades al setembre 
 

13 de setembre 2018 
 

_S’aprova com a definitiu el calendari 
_El responsable de Monumenta, Ferran Manau, exposa que la seva intenció és 
publicar a la part privada de la nova pàgina web els buidats que realitza el grup de 
treball 
 

4 d’octubre 2018 
 

_S’acorda enviar la carta que en Ferran Manau, responsable de l’àmbit de 
genealogia, ha preparat per fer una crida a la participació en el grup de 
Monumenta 
_S’aprova el pressupost presentat per Fotoletra per editar Paratge 31 
_Es presenta l’informe que l’IRMU ha realitzat sobre els indicadors de CARDHUS+ 
en referència als darrers números publicats de Paratge per tal de poder fer les 
correccions pertinents que permetin obtenir millors puntuacions 
_S’aprova endarrerir la publicació del Butlletí per tal de poder abarcar més 
activitats 
 

8 de novembre 2018 
 

_S’acorda que tot allò que pugui ser d’interès pels nostres associats es difondrà a 
través de Socinautes, 
_La valoració de les primeres activitats realitzades (conferència a càrrec e 
DorySontheimer i visita al Centre de Col·leccions del MUHBA) és molt positiu 
_S’informa que Paratge 32 (2019) ha accedit a la llista provisional d’admesos en la 
subvenció que ofereix l’IRMU 



 

_S’aprova preparar un fulletó de propaganda amb les activitats del primer 
trimestre de l’any 2019 per tal de poder
públics com les Biblioteques
 

13 de desembre 2018 
 

_S’aprova la felicitació de nadal i s’acorda que a partir del nou any s’enviaran els 
recordatoris de les activitats acompanyats d’informació descriptiva
_S’informa que s’han començat a fer els primers contactes amb gent del Papi
per poder incloure dels seus buidatges a Monumenta
_S’informa del descontent del servei rebut per Fotoletra i s’acorda que de cara a 
l’any 2019 es buscarà un nou proveïdor per editar Paratge 32
_S’han fet contactes amb el president de l’entitat de genea
futures sinergies. 
 
 

       2.4.- Secretaria administrativa

Responsables: Maria dels Àngels Espert i Clanxet
la Cruz (a partir del 3 d’abril)

L’any 2018 la Secretaria ha sofert un canvi molt 
la seva responsable, però s’ha 
procurat que aquest fet no 
interferís massa en el seu 
funcionament. Mari Luz de la 
Cruz ho ha fet fácil amb la 
seva voluntat de posar-se al 
dia el més aviat millor i 
l’Àngels també ha ajudat tot el 
que ha pogut perquè així fos.
 

S’han continuat atenent 
consultes a través dels 
correus electrònics amb 
l’ajuda dels especialistes de 
les diverses matèries de la 
SCGHSVN, sobretot sobre Genealogia
 

S’han mantingut les consultes per
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 
l’elaboració de la Memòria 
requereixen disseny gràfic, i des de primers de l’any 2017 es fa càrrec de tota la 
coordinació del “Butlletí”, amb l’ajuda del President, Juanjo Cortés.
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_S’aprova preparar un fulletó de propaganda amb les activitats del primer 
trimestre de l’any 2019 per tal de poder-los repartir a les universitats i espais 

eques 

_S’aprova la felicitació de nadal i s’acorda que a partir del nou any s’enviaran els 
recordatoris de les activitats acompanyats d’informació descriptiva
_S’informa que s’han començat a fer els primers contactes amb gent del Papi
per poder incloure dels seus buidatges a Monumenta 
_S’informa del descontent del servei rebut per Fotoletra i s’acorda que de cara a 
l’any 2019 es buscarà un nou proveïdor per editar Paratge 32 
_S’han fet contactes amb el president de l’entitat de genealogia de Maó, per a 

Secretaria administrativa 

: Maria dels Àngels Espert i Clanxet (fins el 23 de març) i Mari
la Cruz (a partir del 3 d’abril) 

L’any 2018 la Secretaria ha sofert un canvi molt significatiu amb motiu del canvi de 
la seva responsable, però s’ha 
procurat que aquest fet no 
interferís massa en el seu 

Luz de la 
Cruz ho ha fet fácil amb la 

se al 
dia el més aviat millor i 

ajudat tot el 
que ha pogut perquè així fos. 

S’han continuat atenent 
consultes a través dels 

amb 
l’ajuda dels especialistes de 
les diverses matèries de la 

Genealogia i Heràldica. 

S’han mantingut les consultes per telèfon, sobretot en persones d’edat avançada 
que no dominen les tecnologies virtuals. 

s’ha continuat donant suport logístic a tots els grups de treball 
laborant amb la posada a punt de les activitats que 

Com és habitual Àngels Espert ha continuat encarregant-se des de casa seva, de 
Memòria anual, el calendari d’activitats i totes les tasques que 

requereixen disseny gràfic, i des de primers de l’any 2017 es fa càrrec de tota la 
rdinació del “Butlletí”, amb l’ajuda del President, Juanjo Cortés.

_S’aprova preparar un fulletó de propaganda amb les activitats del primer 
los repartir a les universitats i espais 

_S’aprova la felicitació de nadal i s’acorda que a partir del nou any s’enviaran els 
recordatoris de les activitats acompanyats d’informació descriptiva 
_S’informa que s’han començat a fer els primers contactes amb gent del Papiol 

_S’informa del descontent del servei rebut per Fotoletra i s’acorda que de cara a 

logia de Maó, per a 

(fins el 23 de març) i Mari-Luz de 

significatiu amb motiu del canvi de 

telèfon, sobretot en persones d’edat avançada 

s’ha continuat donant suport logístic a tots els grups de treball 
laborant amb la posada a punt de les activitats que 

se des de casa seva, de 
anual, el calendari d’activitats i totes les tasques que 

requereixen disseny gràfic, i des de primers de l’any 2017 es fa càrrec de tota la 
rdinació del “Butlletí”, amb l’ajuda del President, Juanjo Cortés. 



 

       2.5.- Tresoreria  

Responsable: Antoni Cervantes i Corominas

El resum de Tresoreria de l’any 201
en fulls independents 

 

3.- DISCIPLINES DE “LA SOCIETAT”

      3.1.-Genealogia 

Objectiu.- Estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a partir d’arxius 
parroquials i d’altres d’eclesiàstics.
 

                3.1.1.- Projecte : “
 
Responsables: Ferran Manau i Graupera
                           Rovira i Tobella.
 
 

Membres actuals: Josep Climent i Parcet, 
Joan Osés Mas, Aina Pascual i Jordi, 
Mercè Chalaux i Juaní, Rita Armejach i 
Carreras, Josep-Maria Boleda i Rossell
Andreu Amadeu, Marta Ramírez, Glòria 
Dalmau, Albert Pérez, Lluís Dordal
 

 
Josep M. Boleda ha elaborat un nou 
sistema de buidatge que ja funciona. Ara 
es fa a través d’una web on
document original i es fa el buidatge
formulari. Se segueix amb el buidat
encara ens resta forçafeina per buidar i revisar.

             3·1·2.-Projecte : Estudis Genealògics
 

Responsable: Aina Pascual i Jordi
 

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 loca
http://www.scgenealogia.org/socis/estudis.htm
cita prèvia. 

Per a compartir les vostres investigacions
que feu arribar un arxiu gedcom a la seu de la Societat. Remarquem que la 
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Responsable: Antoni Cervantes i Corominas 

El resum de Tresoreria de l’any 2018 i el pressupost per l’any 201

“LA SOCIETAT” 

Estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a partir d’arxius 
parroquials i d’altres d’eclesiàstics. 

Projecte : “Monumenta Genealogica Cataloniae”

Ferran Manau i Graupera, Josep-Maria Boleda i Rossell i Ramon
Rovira i Tobella. 

Josep Climent i Parcet, 
ascual i Jordi, 

Rita Armejach i 
Maria Boleda i Rossell, 

Andreu Amadeu, Marta Ramírez, Glòria 
Dalmau, Albert Pérez, Lluís Dordal. 

Josep M. Boleda ha elaborat un nou 
sistema de buidatge que ja funciona. Ara 
es fa a través d’una web on veus el 

inal i es fa el buidatge en un 
amb el buidat dels sagramentals de Sant Pere de Gelida i 

encara ens resta forçafeina per buidar i revisar. 

Estudis Genealògics 

Responsable: Aina Pascual i Jordi 

Facilitar la recerca d’estudis genealògics ja realitzats, publicats en 
llibres i revistes, i facilitats per investigadors. 

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 

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 

i el pressupost per l’any 2019, els trobareu 

Estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a partir d’arxius 

Monumenta Genealogica Cataloniae” 

Maria Boleda i Rossell i Ramon 

sagramentals de Sant Pere de Gelida i 

Facilitar la recerca d’estudis genealògics ja realitzats, publicats en 

Gestió dels arbres genealògics compartits pels socis i sòcies, i dels apareguts en 
ls. Es poden consultar a la web de la SCGHSVN a 

, i a la seu de la Societat mitjançant 

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.

 

Aquest any 2018 no hem tingut noves aportacions de socis i sòcies. Us animem a 
col·laborar i compartir les vostres recerques, per fer més enriquidora la recerca 
genealògica! 

-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: 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
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
compartir la vostra recerca, per facilitar la dels companys, de la mateixa manera 
que la dels companys pot facilitar la vostra!

               3·1·3.- Projecte: 

Responsable: Ramon Rovira i Tubella

El projecte de les cases pairals
www.soci.scgenealogia.org
socis. Hi ha un llistat en continua elaboració, ampliació, correcció
diferents masies de Catalunya. Durant
incorporació d'algun de nou. Són
però altres sense contrasenya. Tot
inèdit, imprès o publicat ens el pot
indicant la seva procedència. Darrement falten per incorporar unes trenta
genealogies de masies o famílies de l’Alt

 

       3.2.- Seminari Permanent de Paleografia

Responsable i coordinador: Avel
Gabián 

Membres del Seminari: Albert Pérez, Araceli 
Coll, Carles Raurell, Enric Ximenis, Ferran 
Manau, Isabel Lobo, Jordi Padró, Josep 
Climent, Maria dels Àngels López, Miquel 
Domingo, Pedro Plaza, Pilar García, Puri 
Fernández, Raimon Jordi, Rita Armejac
Salvado i Tomasa Mayordomo.
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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. 

2018 no hem tingut noves aportacions de socis i sòcies. Us animem a 
laborar i compartir les vostres recerques, per fer més enriquidora la recerca 

Genealogies publicades: Introduirem les genealogies publicades al Paratge, per 
trobar aquells articles on hi apareixen persones que ens poden ser 

: 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 

ves. S’agraeix la col·laboració de tothom aportant informació al 
projecte, tant de bibliografia amb dades genealògiques com de investigacions 

Hi ha molta recerca a fer, i la que ja s’ha fet no cal fer-la dos cops. Animeu
compartir la vostra recerca, per facilitar la dels companys, de la mateixa manera 
que la dels companys pot facilitar la vostra! 

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
socis. Hi ha un llistat en continua elaboració, ampliació, correcció

alunya. Durant l'any 2018 s'han ampliat
d'algun de nou. Són fitxers en format PDF protegits

contrasenya. Tot aquell que tingui un arbre
ens el pot fer arribar per a poder-

procedència. Darrement falten per incorporar unes trenta
genealogies de masies o famílies de l’Alt Penedès.  

Seminari Permanent de Paleografia 

Responsable i coordinador: Avel·lí André y 

: Albert Pérez, Araceli 
Coll, Carles Raurell, Enric Ximenis, Ferran 
Manau, Isabel Lobo, Jordi Padró, Josep 
Climent, Maria dels Àngels López, Miquel 
Domingo, Pedro Plaza, Pilar García, Puri 
Fernández, Raimon Jordi, Rita Armejach, Rosa 
Salvado i Tomasa Mayordomo. 

SCGHSVN es fa càrrec de no posar a l’abast de consulta tota informació relativa a 

2018 no hem tingut noves aportacions de socis i sòcies. Us animem a 
laborar i compartir les vostres recerques, per fer més enriquidora la recerca 

Genealogies publicades: Introduirem les genealogies publicades al Paratge, per 
trobar aquells articles on hi apareixen persones que ens poden ser 

: 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 

laboració de tothom aportant informació al 
projecte, tant de bibliografia amb dades genealògiques com de investigacions 

la dos cops. Animeu-vos a 
compartir la vostra recerca, per facilitar la dels companys, de la mateixa manera 

funcionant en el subdomini 
d’accés només per als 

socis. Hi ha un llistat en continua elaboració, ampliació, correcció d’arbres de 
ampliat alguns arbres i la 

fitxers en format PDF protegits amb contrasenya, 
aquell que tingui un arbre d’alguna masia, 

-lo penjar sempre 
procedència. Darrement falten per incorporar unes trenta 



 

 
La incorporació de l'Albert Pérez Escribano, cal remarcar
seva joventut i la preparació acadèmica que aporta, totalment vinculada a la 
nostra disciplina.  
 
Continuïtat del Projecte IV
l'Arxiu Patrimonial del Mas Can Fatjó del Molí (APMCFM) de Cerdanyola del Vallès. 
Al núm. 29 de la nostra revista Paratge, corresponent a l'any 2016, se'n publicaven 
els 7 primers documents, com els "primers resultats del
introducció, si bé es deia que el conjunt del Diplomatari constava d'uns 70 
documents, ja es feia notar que anaven apareixent alguns pergamins sense la 
qualitat suficient per a poder ser analitzats i transcrits. Bé, doncs, ara,
redactant aquestes breus notes per a la Memòria 2018, ja estem en condicions 
d'afirmar que el total final de manuscrits que es publicaran serà de 40 pergamins.
 
Tercers resultats del Projecte IV
resultats del Projecte IV" es publicaven a Paratge núm. 30 (2017) els 11 
documents següents, numerats per ordre cronològic del núm. 8 al núm. 18, ara, en 
canvi, hem de reconèixer que l'aportació a Paratge núm. 31 (2018) ha estat de 
només 7 documents, pels mo
aportació: una devallada important de l'assistència a les nostres sessions de 
treball quinzenals, alguna de les quals va ser totalment testimonial, i també alguna 
sessió no es va poder realitzar per sus
d'aquell dia. Val a dir també que la major part d'aquests 7 documents (del S. XVI) 
són exageradament llargs. 
 
Cal remarcar, finalment, que, com també s'indica a la presentació d'aquesta 3a 
aportació, Josep Climent ela
fa el mateix amb l'Index nominum.
 
 
                  3·3.-Seminari Permanent de Llatí

Responsable: Marta Planas i Giné

Membres del  Seminari: Dolors Buxó i Ausió, 
Josep Climent i Parcet, Araceli Coll 
Sanabra, Puri Fernández i Ferrer, Maria dels 
Àngels López i Piqueras, Tomasa 
Mayordomo i León, Rosa Salvadó i Rumech.

Durant l’any 2018 els membres del Seminari 
de llatí van continuar treballant amb
mateix projecte començat l’any anterior, 
sota la coordinació de la Marta Planas
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La incorporació de l'Albert Pérez Escribano, cal remarcar-la doblement: per la 
seva joventut i la preparació acadèmica que aporta, totalment vinculada a la 

Continuïtat del Projecte IV: Des del setembre de 2015 venim treballant sobre 
l'Arxiu Patrimonial del Mas Can Fatjó del Molí (APMCFM) de Cerdanyola del Vallès. 
Al núm. 29 de la nostra revista Paratge, corresponent a l'any 2016, se'n publicaven 
els 7 primers documents, com els "primers resultats del Projecte IV". I, en la seva 
introducció, si bé es deia que el conjunt del Diplomatari constava d'uns 70 
documents, ja es feia notar que anaven apareixent alguns pergamins sense la 
qualitat suficient per a poder ser analitzats i transcrits. Bé, doncs, ara,
redactant aquestes breus notes per a la Memòria 2018, ja estem en condicions 
d'afirmar que el total final de manuscrits que es publicaran serà de 40 pergamins.

Tercers resultats del Projecte IV: Si a la Memòria 2017  dèiem que com a "segons 
sultats del Projecte IV" es publicaven a Paratge núm. 30 (2017) els 11 

documents següents, numerats per ordre cronològic del núm. 8 al núm. 18, ara, en 
canvi, hem de reconèixer que l'aportació a Paratge núm. 31 (2018) ha estat de 
només 7 documents, pels motius que s'apunten a la breu presentació d'aquesta 3a 
aportació: una devallada important de l'assistència a les nostres sessions de 
treball quinzenals, alguna de les quals va ser totalment testimonial, i també alguna 
sessió no es va poder realitzar per suspensió decretada o inactivitat general 
d'aquell dia. Val a dir també que la major part d'aquests 7 documents (del S. XVI) 

 

Cal remarcar, finalment, que, com també s'indica a la presentació d'aquesta 3a 
aportació, Josep Climent elabora les genealogies del 7 documents i Carles

Index nominum. 

Seminari Permanent de Llatí 

Responsable: Marta Planas i Ginés 

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 2018 els membres del Seminari 
de llatí van continuar treballant amb el 
mateix projecte començat l’any anterior, 

dinació de la Marta Planas 

la doblement: per la 
seva joventut i la preparació acadèmica que aporta, totalment vinculada a la 

bre de 2015 venim treballant sobre 
l'Arxiu Patrimonial del Mas Can Fatjó del Molí (APMCFM) de Cerdanyola del Vallès. 
Al núm. 29 de la nostra revista Paratge, corresponent a l'any 2016, se'n publicaven 

Projecte IV". I, en la seva 
introducció, si bé es deia que el conjunt del Diplomatari constava d'uns 70 
documents, ja es feia notar que anaven apareixent alguns pergamins sense la 
qualitat suficient per a poder ser analitzats i transcrits. Bé, doncs, ara, quan estem 
redactant aquestes breus notes per a la Memòria 2018, ja estem en condicions 
d'afirmar que el total final de manuscrits que es publicaran serà de 40 pergamins. 

: Si a la Memòria 2017  dèiem que com a "segons 
sultats del Projecte IV" es publicaven a Paratge núm. 30 (2017) els 11 

documents següents, numerats per ordre cronològic del núm. 8 al núm. 18, ara, en 
canvi, hem de reconèixer que l'aportació a Paratge núm. 31 (2018) ha estat de 

tius que s'apunten a la breu presentació d'aquesta 3a 
aportació: una devallada important de l'assistència a les nostres sessions de 
treball quinzenals, alguna de les quals va ser totalment testimonial, i també alguna 

pensió decretada o inactivitat general 
d'aquell dia. Val a dir també que la major part d'aquests 7 documents (del S. XVI) 

Cal remarcar, finalment, que, com també s'indica a la presentació d'aquesta 3a 
bora les genealogies del 7 documents i Carles Raurell 



 

         3.4.- Consultes d’Heràldica i Nobiliària

Responsable: Leticia Darna Galobart, Ramon Rovira i Enric Fontvila i Batalla

Durant l'any 2018 hem tingut poques consultes. Les consultes més simples es 
resolen des de Secretaria.  

Les principals consultes: 

Maig de 2018. Quines mides han de tenir les banderes.

Juny de 2018. Com es dissenya un escut d’un monestir del Vallès. 

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 ar
altres consultes 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
informació.  

En alguns casos s'han elaborat  informes gratuïts en algunes consultes rebudes.

 

 

 

 

 

 

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 
 

Durant l’any  2018 es va començar a posar tota la biblioteca en un excel que ens 
servirà per volcar totes les dades en el cercador de la pàgina web. 
 

Queda pendent fer la revisió final per completar les informacions que falten i 
cercar les imatges de les portades que han d'acompanyar cada llibre.
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Consultes d’Heràldica i Nobiliària 

Leticia Darna Galobart, Ramon Rovira i Enric Fontvila i Batalla

Durant l'any 2018 hem tingut poques consultes. Les consultes més simples es 
 

Maig de 2018. Quines mides han de tenir les banderes. 

Juny de 2018. Com es dissenya un escut d’un monestir del Vallès. 

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 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-

En alguns casos s'han elaborat  informes gratuïts en algunes consultes rebudes.

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”.  

Durant l’any  2018 es va començar a posar tota la biblioteca en un excel que ens 
servirà per volcar totes les dades en el cercador de la pàgina web. 

Queda pendent fer la revisió final per completar les informacions que falten i 
portades que han d'acompanyar cada llibre.

Leticia Darna Galobart, Ramon Rovira i Enric Fontvila i Batalla 

Durant l'any 2018 hem tingut poques consultes. Les consultes més simples es 

Juny de 2018. Com es dissenya un escut d’un monestir del Vallès.  

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 

ribat alguna consulta sobre escuts estrangers. Unes 
altres consultes 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 

-ne o tenir-ne més 

En alguns casos s'han elaborat  informes gratuïts en algunes consultes rebudes. 

Al llarg de l’any hem continuat reben força donacions per la Biblioteca, de les que 

Durant l’any  2018 es va començar a posar tota la biblioteca en un excel que ens 
servirà per volcar totes les dades en el cercador de la pàgina web.  

Queda pendent fer la revisió final per completar les informacions que falten i 
portades que han d'acompanyar cada llibre. 



 

5.- PUBLICACIONS 
 

     5.1.- “Paratge” 

Directora: Andrea Rovira i Bordonau
Secretari del Consell de Redacció: Oriol Canals i Zapata
 

El passat 17 de desembre es va presentar a la seu de 
la Societat el núm.31 de la revista Paratge. En aquest 
nou número destaca la publicació de les
genealògiques dutes a terme pels associats de la 
SCGHSVN i en les quals cadascuna
al patrimoni més proper d’una manera diferent. 
 

També cal mencionar el gran volum de diplomataris 
que hi ha, més nombrosos
passades. La majoria de les transcripcions provenen 
dels treballs que desenvolupen els
de recerca, però també es presenta un estudi inèdit 
sobre els orígens de l’instrument
 

 A banda  hi ha un parell d’articles que, a partir d’altres fonts d’informació, com 
cartogràfics o elements identificatius
profunditat el patrimoni. Són articles que abasten part de les
minoritàries de la Societat, les quals sempre es procura que tinguin presència a 
Paratage. 
 
 

     5.2.- “Butlletí” 

Responsables: Mªdels Àngels Espert i Clanxet
 
A l’any 2018  el “Butlletí” ha continuat amb els 
periodicitat de dos números per any: abril i setembre, però al 2018 es va canv
per maig i novembre, donat que es volien incloure informacions tardanes 
interessants d’incloure. A destacar en el núm.23 l’homenatge que 
nostra excompanya de Junta, Núria Roca i Fàbrega, traspassada a finals de l’any 
2017. 
 

En el número de novembre, s’hi va afegirl’annex amb els premis del 
Literari “Sant Jordi 
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Directora: Andrea Rovira i Bordonau 
Secretari del Consell de Redacció: Oriol Canals i Zapata 

El passat 17 de desembre es va presentar a la seu de 
de la revista Paratge. En aquest 

nou número destaca la publicació de les recerques 
genealògiques dutes a terme pels associats de la 
SCGHSVN i en les quals cadascuna  d’elles ens acosta 
al patrimoni més proper d’una manera diferent.  

gran volum de diplomataris 
que hi ha, més nombrosos que en les edicions 
passades. La majoria de les transcripcions provenen 
dels treballs que desenvolupen els seminaris i grups 
de recerca, però també es presenta un estudi inèdit 

strument notarial a Catalunya.  

hi ha un parell d’articles que, a partir d’altres fonts d’informació, com 
cartogràfics o elements identificatius d’un edifici, permeten conèixer amb 
profunditat el patrimoni. Són articles que abasten part de les
minoritàries de la Societat, les quals sempre es procura que tinguin presència a 

Responsables: Mªdels Àngels Espert i Clanxet i Juanjo Cortés i García

A l’any 2018  el “Butlletí” ha continuat amb els números  23 i 24.  S’ha conservat la 
periodicitat de dos números per any: abril i setembre, però al 2018 es va canv

embre, donat que es volien incloure informacions tardanes 
interessants d’incloure. A destacar en el núm.23 l’homenatge que 
nostra excompanya de Junta, Núria Roca i Fàbrega, traspassada a finals de l’any 

En el número de novembre, s’hi va afegirl’annex amb els premis del 

hi ha un parell d’articles que, a partir d’altres fonts d’informació, com 
d’un edifici, permeten conèixer amb 

profunditat el patrimoni. Són articles que abasten part de les disciplines més 
minoritàries de la Societat, les quals sempre es procura que tinguin presència a 

i Juanjo Cortés i García 

números  23 i 24.  S’ha conservat la 
periodicitat de dos números per any: abril i setembre, però al 2018 es va canviar 

embre, donat que es volien incloure informacions tardanes 
interessants d’incloure. A destacar en el núm.23 l’homenatge que es va fer a la 
nostra excompanya de Junta, Núria Roca i Fàbrega, traspassada a finals de l’any 

En el número de novembre, s’hi va afegirl’annex amb els premis del Concurs 
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6.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS 

 

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2018 

Data Activitat Títol Responsable Asst. 

10-gen.-14-
feb.- 

Curs Iniciació a la Genealogia              
(6 dimecres) 

Juan-José Cortés i García 10 

22-gen. Conferència Els indians de Barcelona Carme Grandas 22 

21-feb. Taller Cronologia Xavier Mora i Giné 10 

26-feb. Conferència Los testimoniosgráficos de las 
murallas de Barcelona del 
pasado 

Agustín Hernando  

27-feb.- 20-
març 

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

Joaquim Casals i de Nadal 11 

28-feb.- 21-
març 

Curs Recerca Genealògica per 
Internet 

Juan-José Cortés i García 10 

3-març Sortida cultural  Família Aymat-Capeta-Aulet. 
Itinerari pel front marítim  

Jaume Canet i Capeta 12 

12 –març Assemblea    

4-abr.-     9-
maig 

Curs Iniciació a la Paleografia                
(6 dimecres) 

Juan-José Cortés i García 6 

9-abr.- Conferència Masos i Genealogia. Principis 
bàsics de recerca 

Esteve Canyameres i 
Ramoneda 

30 

14-maig Conferència Fons documentals per a l’estudi i 
de la repressió franquista a 
Catalunya… 

Enric Tarradellas i Prat 16 

8-juny Sopar del Soci    

9-juny Diada de la 
Societat 

Les nostres disciplines, part del 
Patrimoni Cultural 

  

18-juny Conferència Genètica i Genealogia Carles Lalueza i Fox 28 

22-d’oct. Conferència Genealogies en set capses de 
documents 

Dorys Sontheimer 33 

26-d’oct.- Sortida Cultural Visita guiada al Centre de 
Col·leccions del MUHBA 

Josep Bracons i Emili Revilla 25 

12-nov. Conferència Es va haver de suspendre per 
accident del conferenciant 

  

14-21-nov. Taller Digitalització Juan-José Cortés i García  

17-des. Conferència 
Presentació de 
Paratge num-31 

Genealogia de la familia 
Ribalaigua-Escayola 

Ferran Manau i Graupera  

          

 

 



 

        6.1.- Cursos  2018 

Com ja és habitual a “La Societat”,
continuar impartint els cursos habituals de formació 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, dins l’horari de 7h a ¾ de 9h del vespre (19h a 
20,45h).  
 

Durant l’any 2018, es van programar 
L’Informàtica al servei de la Genealogia: el GDS i Iniciació a la Paleografia, 
van desenvolupar amb força satisfacció per part 
dels assistents: 

_Iniciació a la Genealogia.- 
la Genealogia,impartit per Juan
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
una sessió per explicar el sistema de recerca 

atrau moltes persones, la majoria usuaris del programa informàtic.
vegada hi van asistir onze persones.

 

_Iniciació a la Paleografia
d’Iniciació a la  Paleografia
assumit per Juan-José Cortés, 
sessions va comptar amb sis

 

   

 

       6·2.- Tallers 2018 

_Taller de Cronologia.-  Per petició de molts d’alguns dels nostres socis, el 
dimecres 21 de febrero el Dr. Xavier Mora va impartir el Taller de Cronologia, 
una assistència d’onze persones
de 2016. 
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“La Societat”, al llarg del Curs Acadèmic 201
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 

es van programar quatre cursos: Iniciació a la Genealogia
L’Informàtica al servei de la Genealogia: el GDS i Iniciació a la Paleografia, 
van desenvolupar amb força satisfacció per part 

 El Curs d’Iniciació a 
impartit per Juan-José Cortés i 

comptar amb deu assistents que 
durant les sis sessions es van mostrar força 
interessats amb el tema i amb ganes d’ampliar-

ovira 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 “Monument
una crida per si algú es volia incorporar als 
treballs que duen a terme
Monumenta. 

_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.

persones. 

Iniciació a la Paleografia.- També el Curs 
Paleografia va tornar a ser 

José Cortés, que al llarg de sis 
sis assistents. 

Per petició de molts d’alguns dels nostres socis, el 
dimecres 21 de febrero el Dr. Xavier Mora va impartir el Taller de Cronologia, 
una assistència d’onze persones, increment notable respecte a l’anterior de l’abril 

Acadèmic 2017-2018 es van 
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 

Iniciació a la Genealogia, 
L’Informàtica al servei de la Genealogia: el GDS i Iniciació a la Paleografia, que es 

en masies, del que és un especialista. 

En l’última sessió, Ferran Manau, 
Monumenta”, va fer 

una crida per si algú es volia incorporar als 
treballs que duen a terme en el grup de 

La Informàtica al servei de la Genealogia: 
om sempre Joaquim Casals i de 

va venir a impartir el curs que sempre 
atrau moltes persones, la majoria usuaris del programa informàtic. Aquesta 

Per petició de molts d’alguns dels nostres socis, el 
dimecres 21 de febrero el Dr. Xavier Mora va impartir el Taller de Cronologia, amb 

, increment notable respecte a l’anterior de l’abril 



 

_Taller de Digitalització.-
noviembre es va programar 
Digitalització”  en dues sessions, 
per Juanjo Cortés. 

         

 

6·3.- Conferències 

_22 de gener: Els Indians de Barcelona
en Història de l’Art i especialista en els indians).  
 

La Dra. Grandas va centrar
famílies, per exemplificar el fenomen i posar de 
manifest la seva transcendència. La conferència 
va ser un veritable plaer per als assistents, que 
van quedar meravellats de l'exposició amena, 
fluïda i concisa de Grandas, que ens va fer
descobrir molts aspectes dels i
contribució a la societat catalana.
 
 

_26 de febrer: Los testimoniosgráficos de las murallas de Barcelona del pasado
càrrec del Dr. Agustín Hernando

Un cop més Esteve Canyameres
coneixements sobre masos, masies i genealogia.
 

La conferència va començar partint de les viles alt medievals fins els masos 
moderns, o sigui del s. X fins al XX. Va explicar sobre el tema del matriarcat, la 
pubilla, l’hereu que va obrir uns punts de 
vista diferents.  
Les explicacions sobre els masos 
jussans, sobirans, les torres, els 
castells-masos, les segregacions, les 
masoveries, les segreres, els ravals van 
completar més punts de vista. Van 
incidir amb anècdotes les curiositats 
arquitectòniques d’algunes masies. 
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-  El mes de 
programar un “Taller de 

en dues sessions, impartit 

Indians de Barcelona, a càrrec de la Dra. Carme 
en Història de l’Art i especialista en els indians).   

La Dra. Grandas va centrar-se en unes quantes 
famílies, per exemplificar el fenomen i posar de 
manifest la seva transcendència. La conferència 
va ser un veritable plaer per als assistents, que 

quedar meravellats de l'exposició amena, 
fluïda i concisa de Grandas, que ens va fer 
descobrir molts aspectes dels indians i la seva 
contribució a la societat catalana. 

Los testimoniosgráficos de las murallas de Barcelona del pasado
càrrec del Dr. Agustín Hernando (Dr. En Geografia per la UB). 

 La conferència, d’un extraordinari interès, 
va estar il·lustrada por una gran quantitat 
de gravats, dibuixos, mapes, plànols i 
pintures que aproximaren als assistents el 
sistema de muralles de Barcelona.

 

_9 d’abril: Masos i Genealogia. Principis 
bàsics de recerca,  

Canyameres i Ramoneda

Canyameres ens va infondre entusiasme amb els seus 
coneixements sobre masos, masies i genealogia. 

La conferència va començar partint de les viles alt medievals fins els masos 
moderns, o sigui del s. X fins al XX. Va explicar sobre el tema del matriarcat, la 
pubilla, l’hereu que va obrir uns punts de 

Les explicacions sobre els masos 
ssans, sobirans, les torres, els 

masos, les segregacions, les 
masoveries, les segreres, els ravals van 
completar més punts de vista. Van 
incidir amb anècdotes les curiositats 
arquitectòniques d’algunes masies.  

Carme Grandas (Dra, 

Los testimoniosgráficos de las murallas de Barcelona del pasado, a 

La conferència, d’un extraordinari interès, 
lustrada por una gran quantitat 

de gravats, dibuixos, mapes, plànols i 
pintures que aproximaren als assistents el 

de Barcelona. 

Masos i Genealogia. Principis 
 càrrec d’Esteve 

Canyameres i Ramoneda 

ens va infondre entusiasme amb els seus 

La conferència va començar partint de les viles alt medievals fins els masos 
moderns, o sigui del s. X fins al XX. Va explicar sobre el tema del matriarcat, la 



 

No van mancar els temes socials: la
tractar de les recerques documentals també amb esquemes  que incidia en fons 
que a vegades no es consulten prou com també de les dificultats que hom pot 
trobar.  
 

Una conferència que va satisfer pel nombrós públi
 

 
 

_14 de maig:Fons documentals per a l’estudi  de la repressió franquista a 
Catalunya; els “sumaríssims” i els expedients d’interns dels centres penitenciaris, 
a càrrec d’Enric Tarradellas i Prat
l’Àrea de Fons de l’Administració de l’Arxiu Nacional 
de Catalunya) 
 

Enric Tarradellas ens va donar detalls de com es van 
anar desenvolupant aquest important projecte que 
va començar a finals del 2002  fins avui.  
 

Es tracta de la documentació que, a partir de 
principis de l’any 1939, van generar els consells de 
guerra que es van fer arreu de Catalunya i que s’han 
conservat a la seu del Govern militar de Barcelona
els anomenats “Sumaríssims”.
 

Un Arxiu Obert, a l’abast de tothom, 
reparació provocada  en el conflicte bèl
han hagut de accelerar la reparació econòmica  i  moral de les persones
repressaliades pel règim franquista.
 

_18 de juny: Genètica i Genealogia
Biologia per la universitat de Barcelona i actualment a l’Institut de Biologia 
Evolutiva –CSIC-UPF) 

saber quin ADN  es el comú entre els europeus.
 
_22 d’octubre:Genealogies en set capses de documents, 
càrrec de Dorys Sontheimer  
Òptica a la Universitat de Barcelona
contemporània i des de 
investigació de la història familiar entre 1933 i 1945
 

Autora dels llibres “Les Set Caixes”
reportatge al Sense Ficció de TV3) i 
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No van mancar els temes socials: la pujança i el descens. Un darrer aspecte va 
tractar de les recerques documentals també amb esquemes  que incidia en fons 
que a vegades no es consulten prou com també de les dificultats que hom pot 

Una conferència que va satisfer pel nombrós públic assistent. 

Fons documentals per a l’estudi  de la repressió franquista a 
Catalunya; els “sumaríssims” i els expedients d’interns dels centres penitenciaris, 
a càrrec d’Enric Tarradellas i Prat (Tècnic arxiver de 

l’Administració de l’Arxiu Nacional 

Enric Tarradellas ens va donar detalls de com es van 
anar desenvolupant aquest important projecte que 
va començar a finals del 2002  fins avui.   

Es tracta de la documentació que, a partir de 
l’any 1939, van generar els consells de 

guerra que es van fer arreu de Catalunya i que s’han 
conservat a la seu del Govern militar de Barcelona, 

“Sumaríssims”. 

Un Arxiu Obert, a l’abast de tothom, que ha  promogut la veritat, la justícia i 
reparació provocada  en el conflicte bèl·lic entre 1936-1939. Les administracions 
han hagut de accelerar la reparació econòmica  i  moral de les persones
repressaliades pel règim franquista. 

Genètica i Genealogia, a càrrec del Dr. Carles Lalueza i Fox
Biologia per la universitat de Barcelona i actualment a l’Institut de Biologia 

 

El professor Lalueza ès especialista
divulgació de la ciència de manera 
significativa i ens obsequia
interessant diàleg entre genètica i genealogia.
 

Començ+a fen un repàs de nocions bàsiques 
de genètica des del punt de vista de la 
genealogia.  Amb gràfics ens demostr
ancestralitat europea a través dels genomes i
mitjançant  els seus estudis 

saber quin ADN  es el comú entre els europeus. 

Genealogies en set capses de documents, a 
Dorys Sontheimer  (Llicenciada en Farmàcia i 

Òptica a la Universitat de Barcelona. Estudis d’història 
contemporània i des de l’any 2006 involucrada en la 
investigació de la història familiar entre 1933 i 1945) 

Les Set Caixes”  (que va tenir un 
reportatge al Sense Ficció de TV3) i “La Vuitena Caixa”, ens 

pujança i el descens. Un darrer aspecte va 
tractar de les recerques documentals també amb esquemes  que incidia en fons 
que a vegades no es consulten prou com també de les dificultats que hom pot 

Fons documentals per a l’estudi  de la repressió franquista a 
Catalunya; els “sumaríssims” i els expedients d’interns dels centres penitenciaris, 

ha  promogut la veritat, la justícia i la 
es administracions 

han hagut de accelerar la reparació econòmica  i  moral de les persones 

Lalueza i Fox (Dr. en 
Biologia per la universitat de Barcelona i actualment a l’Institut de Biologia 

ès especialista en la 
divulgació de la ciència de manera 

obsequia amb un 
interessant diàleg entre genètica i genealogia. 

fen un repàs de nocions bàsiques 
de genètica des del punt de vista de la 
genealogia.  Amb gràfics ens demostrà la 

europea a través dels genomes i 
mitjançant  els seus estudis podem arribar a 



 

va explicar de primera ma la seva experiència en la 
familiar. 
 

El relat sobre el passat familiar que va trobar en aquelles caixes, i que ella 
desconeixia, és realment 
quaranta membres de la seva família 
 

La conferència va incloure molta documentació sobre l’època que va permetre 
contextualitzar l’explicació i la va fer realment molt interessant.
 
 
_17 de desembre: Genealogia de la familia Ribalaigua
Ferran Manau i Graupera (responsable del grup de 
va presentar les seves recerques genealògiques sobre els cognoms Escayola i 
Ribalaigua.  
 

Durant la seva conferència va explicar com havia 
dut a terme una investigació rigorosa i sobretot 
quina és la importància dels documents d'arxius, 
els quals permeten contrastar informacions que a 
vegades es coneixen només per haver
transmés oralment dins una familia.
 

La percepció general va ser molt bona i va 
agradar molt perquè va ser amè i dinàmic. Els 
assistents participaren i gaudiren de la 
conferència a més de que s'agriar que
genealogía. 
    

 
      6·4.- Sortides culturals

_3 de març: Família Aymat
marítim i la Barceloneta,  guiats per Jaume Canet i Capeta
(soci núm.845) i la seva esposa Montserrat Tàrraga

La ruta va transcorre pel barri del Raval on el primer Capeta, 
Ignasi Capeta Planas, nas
forner al carrer de Sant Rafael desprès de casar
Maria Puig Corbera, nascuda a Santa Coloma de Farners. 
Desprès de creuar les Rambles la ruta va seguir pel carrer 
Ample i pujant pel carrer Regomir, es varen visitar les
molt interessants del Portal de Mar de la ciutat romana. 
 

Posteriorment es va rodejar l’església de Santa Maria del 
Mar, abocant a la plaça Palau i visitant les sorprenents 
restes del baluard del Migdia, una de les poques restes de la 
muralla de mar.  
 

Finalment es va entrar al barri de la Barceloneta on la família Capeta
instal·lar com a forners al mateix lloc on actualment hi ha el forn Baluard al carrer 
del mateix nom.  
 

Sortida molt interessant. 
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va explicar de primera ma la seva experiència en la recerca de la seva història 

El relat sobre el passat familiar que va trobar en aquelles caixes, i que ella 
desconeixia, és realment sorprenent i apassionant: va descobrir que més de 

membres de la seva família habien sigut víctimes de l’holocaust nazi. 

La conferència va incloure molta documentació sobre l’època que va permetre 
contextualitzar l’explicació i la va fer realment molt interessant. 

Genealogia de la familia Ribalaigua-Escayola
responsable del grup de Monumenta de la SCGHSVN

va presentar les seves recerques genealògiques sobre els cognoms Escayola i 

Durant la seva conferència va explicar com havia 
dut a terme una investigació rigorosa i sobretot 

la importància dels documents d'arxius, 
els quals permeten contrastar informacions que a 
vegades es coneixen només per haver-se 
transmés oralment dins una familia.  

La percepció general va ser molt bona i va 
agradar molt perquè va ser amè i dinàmic. Els 
assistents participaren i gaudiren de la 
conferència a més de que s'agriar que expliqués coses pràctiques sobre la 

Sortides culturals 

Família Aymat-capeta-Aulet. Itinerari pel front 
guiats per Jaume Canet i Capeta 

(soci núm.845) i la seva esposa Montserrat Tàrraga. 

La ruta va transcorre pel barri del Raval on el primer Capeta, 
Ignasi Capeta Planas, nascut a Palou, s’instal·là com a 
forner al carrer de Sant Rafael desprès de casar-se amb 
Maria Puig Corbera, nascuda a Santa Coloma de Farners. 
Desprès de creuar les Rambles la ruta va seguir pel carrer 
Ample i pujant pel carrer Regomir, es varen visitar les restes 
molt interessants del Portal de Mar de la ciutat romana.  

Posteriorment es va rodejar l’església de Santa Maria del 
Mar, abocant a la plaça Palau i visitant les sorprenents 
restes del baluard del Migdia, una de les poques restes de la 

Finalment es va entrar al barri de la Barceloneta on la família Capeta
lar com a forners al mateix lloc on actualment hi ha el forn Baluard al carrer 

recerca de la seva història 

El relat sobre el passat familiar que va trobar en aquelles caixes, i que ella 
orprenent i apassionant: va descobrir que més de 

holocaust nazi.  

La conferència va incloure molta documentació sobre l’època que va permetre 
 

Escayola, a càrrec de 
Monumenta de la SCGHSVN), 

va presentar les seves recerques genealògiques sobre els cognoms Escayola i 

expliqués coses pràctiques sobre la 

Finalment es va entrar al barri de la Barceloneta on la família Capeta-Aulet es va 
lar com a forners al mateix lloc on actualment hi ha el forn Baluard al carrer 



 

 
 
_26 d’octubre: Visita guiada al
d’Història de Barcelona). 
 

mostrar tot el material que es guarda a l’arxiu arqueològic.
 

La visita va ser molt didàctica per part dels nostres guies.
 
 
 

7.- “DIADA DE LA SOCIETAT”

Dissabte 9 de juny.-Com l’any 2018 es va  
celebrarl’Any Europeu del Patrimoni Cultural, 
de La Societat vam voler sumar
esdeveniment i com cada any i coincidint amb la 
Jornada de portes obertes de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, vam celebrar la “Diada”,  dedicant
laa;Les nostres disciplines
Cultural 
 

La sra. Cèlia Garolera i Riera va impartir la 

van lliurar els premis del Concurs Li
aquesta ocasió també, com l’any 2017, tots se’ls van emportar alumnes de 3r 
d’ESO de l’Escola Thau de sant Cugat.
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_26 d’octubre: Visita guiada al Centre de Col·leccions del MUHBA

Gestionada pel nostre company Ignasi Almirall 
(soci núm.277)  vint-i-cinc
gaudir d’una interessant visita
director Josep Bracons (Lld. En Història de 
l’Art) i Emili Revilla, cap de l’arxiu 
arqueològic. 
 

A la segona unitat, guiada pel sr. Bracons, 
s’hi troben les sales de reserva de les 
col·leccions, on s’hi guarden més de 40.000 
objectes, tots amb el seu número. 
 

Vàrem començar la visita per la primera 
unitat del Centre, on el sr. Revilla ens va 

mostrar tot el material que es guarda a l’arxiu arqueològic. 

La visita va ser molt didàctica per part dels nostres guies. 

“DIADA DE LA SOCIETAT” 

Com l’any 2018 es va  
l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, des 

vam voler sumar-nos a aquest 
cada any i coincidint amb la 

Jornada de portes obertes de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, vam celebrar la “Diada”,  dedicant-

Les nostres disciplines, part del Patrimoni 

La sra. Cèlia Garolera i Riera va impartir la 

conferència “Patrimoni immaterial: el 
coneixement oral i la pervivència de les 
experiències passades”  
 

Durant tot el matí els nostres associats van 
anar passant pels diversos 
l’exposició. També s’hi van afegir visitants de 
l’Arxiu Nacional. 
 

Després de les intervencions, es va donar pas 
a l’entrega de certificats dels cursos impartits 

durant l’exercici 2017-2018 i a continuació es 
Concurs Literari “Sant Jordi” per alumnes d’ESO, que en 

aquesta ocasió també, com l’any 2017, tots se’ls van emportar alumnes de 3r 
de sant Cugat. 

leccions del MUHBA (Museu 

Gestionada pel nostre company Ignasi Almirall 
cinc persones van 

isita, guiats pel seu 
director Josep Bracons (Lld. En Història de 

Emili Revilla, cap de l’arxiu 

A la segona unitat, guiada pel sr. Bracons, 
s’hi troben les sales de reserva de les 

leccions, on s’hi guarden més de 40.000 
objectes, tots amb el seu número.  

Vàrem començar la visita per la primera 
del Centre, on el sr. Revilla ens va 

“Patrimoni immaterial: el 
coneixement oral i la pervivència de les 

Durant tot el matí els nostres associats van 
anar passant pels diversos espais de 
l’exposició. També s’hi van afegir visitants de 

Després de les intervencions, es va donar pas 
a l’entrega de certificats dels cursos impartits 

2018 i a continuació es 
per alumnes d’ESO, que en 

aquesta ocasió també, com l’any 2017, tots se’ls van emportar alumnes de 3r 



 

 
 
      7·1.- Exposició 

La Diada es va complementar com cada any amb una petita exposició amb imatges 
d’àmplis exemples de cultura popular i de protagonistas de diverses 
manifestacions culturals: patrimoni monumental, patrimoni natural, música, 
pintura, literatura, teatre…amb objectes ce
 

 

 

 

 

 

 

 

8.- “SOPAR DEL SOCI” 
 

L’any 2018 es va tornaral clàssic 

En aquesta ocasió el Sopar
convertir en un homenatge a 
que va “tornar a casa” després de Setmana Santa i la Junta de Govern amb el vist
i-plau de molts associats va decidir fer
ella això dels homenatges no li van gaire (o gens).
 

En el restaurant de l’Hotel Astòria
compartir una nit entranyable en mig d’una col
Ricard Opisso, propietat de Jordi Clos, l’amo de l’hotel.
 

Una bonica nit que l’Àngels va agrair de tot cor
filla. 
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es va complementar com cada any amb una petita exposició amb imatges 
d’àmplis exemples de cultura popular i de protagonistas de diverses 
manifestacions culturals: patrimoni monumental, patrimoni natural, música, 
pintura, literatura, teatre…amb objectes cedits per socis. 

 

l clàssic Sopar del Soci. 

Sopar va esdevenir un acte força especial, perquè es va 
convertir en un homenatge a la Maria dels Àngels Espert (l’Àngels per tothom), 

va “tornar a casa” després de Setmana Santa i la Junta de Govern amb el vist
plau de molts associats va decidir fer-li un homenatge el dia del 

ella això dels homenatges no li van gaire (o gens). 

En el restaurant de l’Hotel Astòria, es van reunir trenta dues persones que van 
compartir una nit entranyable en mig d’una col·lecció fantàstica de dibuixos de 
Ricard Opisso, propietat de Jordi Clos, l’amo de l’hotel. 

Una bonica nit que l’Àngels va agrair de tot cor a tothom, acompanyada

es va complementar com cada any amb una petita exposició amb imatges 
d’àmplis exemples de cultura popular i de protagonistas de diverses 
manifestacions culturals: patrimoni monumental, patrimoni natural, música, 

va esdevenir un acte força especial, perquè es va 
la Maria dels Àngels Espert (l’Àngels per tothom), 

va “tornar a casa” després de Setmana Santa i la Junta de Govern amb el vist-
li un homenatge el dia del Sopar, tot i que a 

, es van reunir trenta dues persones que van 
lecció fantàstica de dibuixos de 

acompanyada de la seva 
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Jaume I, 33-

Adreça electrò
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