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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 (fins el mes d’abril)

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  

 

Pendent de ratificació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

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

(fins el mes d’abril) 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

 

Domènec Ribot

Antoni Cervantes Andrea Rovira 

Araceli Coll Ignasi AlmirallBorja de Querol 

Ramon Rovira

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 

Andrea 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 

Domènec Ribot i Martín 

Àngel Martínez 

Ignasi Almirall MªdelsÀngels Espert 

Ramon Rovira 
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       1.2.- Els associats: altes i baixes 

Durant l’any 2019“la Societat” va augmentat el nombre d’associats en: 31 socis 
nous. 

Van demanat la baixa voluntariament, per motius personals, dotze socis,  

A 31 de desembre de 2019 el nombre total d’associats era de: 427 

 

2.- LES  FUNCIONS  DE “LA SOCIETAT” 

      2.1.- Secretaria  

Responsable: Andrea Rovira i Bordonau 

Acords de Junta 2019 
 

10 de gener 2019 
 

_S’acorda cancel·lar el compte de La Caixa 
_Es decideix que els intercanvis amb l’Acadèmia de San Quirze es faran en digital, 
a petició seva 
_Bona valoració de la presentació de Paratge  
_Es valora molt positivament la conferència del nostre company, Ferran Manau, 
sobre la família Ribalaigua- Escayola, per ser amena i dinàmica 
_S’acorda celebrar la primera trobada genealògica el 17 de gener a Vil·la Florida 
 

7 de febrer 2019 
 

_S’acorda fer el pagament del hosting de la pàgina web 
_S’aprova que junt al Paratge s’enviarà una butlleta perquè els associats que els hi 
falten dades les puguin completar 
_Es farà una crida als associats per si volguessin col·laborar en la quinzena edició 
del RECERCAT 
_S’acorda que s’enviaran les informacions que arriben a la Secretaria a través de 
Socinautes 
_La conferència de la sra. Lluïsa Bozzo sobre genealogies del Papiol va agradar 
molt 
_Els cursos realitzats han estat un èxit i es valora molt positivament la 
professionalitat i pedagogia d’Albert Perez. 
_Es rebutja la proposta presentada pel sr. Jaume Pujol Busquets, perquè es 
considera que no seria ètic cobrar el que uns altres ens donen de forma gratuïta 
_L’IRMU ha concedit una subvenció de 975€ per publicar Paratge 32 (2019) 
 

7 de març 2019 
 

_S’acorda escriure una carta en nom del president, arran d’una petició d’uns 
socis, per mirar d’agilitzar les gestions de consulta d’informació del Registre Civil 
_Es decideix revisar la base de dades dels associats per millorar-ne la seva gestió 
i ús 
_S’aprova participar en la LXVI Assemblea de la CECEL 
_La conferència sobre la família Guarro va ser interessant des del punt de vista 
genealògic i la que es va fer de la família Almirall va estar molt ben documentada, 
amena i plena d’anècdotes. 
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_ Els cursos  acabats han tingut molt èxit i les seves puntuacions han estat bones 
_S’aprova un nou pressupost més econòmic per a l’edició del Butlletí 
_S’acorda comprar un punter 
 

4 d’abril 2019 
 

_ S’acorda que la secretaria s’encarregarà de mirar quins són els requisits que cal 
complir per poder-se apuntar al DASC, Dia de l’Associacionisme Cultural (4 de 
juny) 
_La valoració de la II Trobada Genealògica és molt positiva i es consolida com un 
espai on compartir les experiències i inquietuds. 
_Publicat el nou Butlletí i preparat per ser enviat 
_La secretaria exposa la demanda del Seminari Permanent de Paleografia de 
poder incloure el seu nom en les sigles de la Societat 
_S’aprova encarregar unes lletres de porexpan amb les sigles de la Societat 
 

9 de maig 2019 
 

_Es dedica un minut de silenci al nostre amic i company Ramon Rovira, una bona 
persona que es feia estimar, amb el que tothom podia comptar. A més, es parla de 
totes les propostes rebudes i plantejades per homenatjar-lo i s’acorda crear un 
premi d’investigació que porti el seu nom, dedicar-li el Paratge 33 (edició 2020), 
modificar el nom del Grup de Genealogia i guardar-li la primera pàgina del Butlletí. 
_S’informa que han arribat els nous carnets Recercat, els quals es procedirà a 
enviar 
_Rebuda la donació del llibre de Montserrat Borri 
_Les valoracions de la sortida matinal de Sant Magí, el taller de conservació de 
pergamins i la conferència cervantina van ser molt positius 
_Membres de la junta visiten el fons del Gremi de Revenedors, els quals tenen molt 
de material genealògic. Caldrà estudiar bé com trobar sinèrgies de treball 
 

6 de juny 2019 
 

_S’ha rebut una petició de la Casa Elizalde per fer un curs de genealogia 
_La conferencia de la sra. Glòria Dalmau va tenir un gran èxit i la conferència va 
estar molt ben plantejada i explicada 
_La conferència sobre fotografies que es va impartir per la Diada va agradar molt i 
es planteja organitzar un curset sobre “conservació de la Fotografia” pel proper 
curs. La valoració de l’exposició també és molt bona i es valora de forma molt 
positiva la col·laboració amb l’ANC i el poder disposar de l’espai del vestíbul 
_S’acorda que l’any 2020 ja no es celebrarà el concurs literari  
_S’informa de que el curs de genealogia que es va impartir a Sant Vicenç dels 
Horts va ser molt interessant i tots els assistents van quedar molt satisfets. 
 

11 de juliol 2019 
 

_S’acorda comprar una nova memòria externa per a la secretaria per disposar 
d’on guardar els documents que es generen durant el curs 
_Es redacta un carta de resposta a les consultes que es reben referents a si 
realitzem recerques genealògiques particulars 
_Les valoracions del Sopar del Soci són que va ser molt distès i l’ambient molt 
càlid, tot i que la disposició de les taules no facilitava el diàleg 
_Es dissenya un primer calendari d’activitats pel nou curs 2019-2020 
_ S’informa a la Junta de que el nostre President, Juan-José Cortés i Gracía, ha 
estat nomenat acadèmic de la Real Academia Matritense de Heraldica y 
Genealogía per Barcelona. Com a entitat estem molt contents, ja que poques són 
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les entitats que están representades amb dos acadèmics: ell i el nostre 
Vicepresident: Pere Serra i Rosell. 
 

5 de setembre 2019  
 

_Rebut l’ingrés de l’ajut que ens va concedir l’IRMU per Paratge 31 (2018) 
_S’acorda que es realitzaran els canvis de hosting perquè tots els nostres dominis 
tinguin la major seguretat i es gestionin per igual 
_Durant el mes d’agost es va rebre una sol·licitud del programa El Faro (Cadena 
Ser) per poder fer una entrevista telefònica als nostres experts, però a l’estar de 
vacances no es va poder atendre 
_S’aprova el text final per ser publicat a la Viquipèdia 
_Es presenta les bases del Premi Ramon Rovira. S’acorda fer les modificacions 
oportunes i publicar-ho 
_S’aprova el nou pressupost per Paratge, més econòmic que en les darreres 
ocasions, amb una nova impremta 
_Es parlar de poder fer un catàleg virtual de l’exposició de la Diada, la qual es va 
organitzar conjuntament amb l’ANC. 
 

10 d’octubre de 2019 
 

_Per temes personals la professora del Seminari de Llatí sol·licita la finalització 
dels seus serveis, pel que de moment el grup de llatí no s’inicia aquest nou curs 
_S’acorda actualitzar els canets de socis, indicant la seva vigència que s’acorda 
que serà de tres anys 
_El Seminari de Sigil·lografia informa que ha identificat diferents segells que han 
arribat a la secretaria de la Societat 
_S’inicien contactes amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona per poder 
treballar conjuntament els pergamins de la Confraria del Sant Esperit 
_S’aprova el nou Fòrum que substituirà el mailing de Socinautes que el mes 
d’agost va deixar de funcionar. Aquest nou entorn de comunicació entre els 
associats presenta diferents avantatges respecte el que es tenia fins ara. 
_S’aprova crear una newsletter per poder agilitzar els enviaments que fa 
secretaria de les activitats i altres comunicacions institucionals 
 

7 de novembre de 2019 
 

_Secretaria informa que s’ha actualitzat la butlleta d’afiliació i la d’inscripció a les 
activitats, ajustant-se a les nova realitat i al reglament europeu i llei de protecció 
de dades 
_S’acorda adquirir exemplars del llibre editat per la CECEL: Paleografía. Nociones 
básicas para leer documentos conservados en los archivos históricos, de Blas 
Casado Quintanilla 
_Posada en funcionament de la nova base de dades dels socis actualitzada i 
revisada 
_Accidentat inici de curs, el qual es mirarà de reprogramar 
_Arran dels esdeveniments polítics i socials la Junta acorda que som una entitat 
cultural sense ànim de lucre i per tant cal respectar totes les realitats existents, 
que entre els nostres socis és molt variada 
_L’IRMU ha admès de manera provisional concedir la subvenció sol·licitada per 
Paratge 33 
 

12 de desembre 2019 
 

_Rebuda una petició de la Universitat de Lleida per realitzar un curs de genealogia 
al juliol 
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_El curs de paleografia inicial va anar molt bé i els assistents sempre demanen 
poder fer més pràctica i més temps per educar la vista. Es valorarà de cara al curs 
vinent 
_La presentació del llibre “El fals testament” va ser molt interessant i la primera 
trobada genealògica d’aquest curs ha tingut una molt bona acollida, inclús en gent 
que no és sòcia 
_Es comença a plantejar com hem de guardar els documents i les dades que 
generem en els seminaris i grups de treball perquè tinguem un repositori de la 
Societat 
_ Finalment, el Seminari de Sigil·lografia s’iniciarà el 15 de gener i es celebrarà 
cada primer dimecres de mes. 
 

       2.2.- Secretaria administrativa 

Responsable: Mari-Luz de la Cruz  

El relleu de la secretaria  dela Maria Àngels Espert a la Mari Luz de la Cruz  està 
comportant una adaptació del nou personal i l’aprenentatge dels coneixements 
per conèixer tots els mitjans de treball. Aquesta adaptació està sent possible 
gràcies a la col·laboració de les dues persones mencionades i la secretària, 
Andrea Rovira. 
A més de les tasques pròpies de secretaria, com per exemple la de mantenir una 
comunicació fluïda amb la direcció de l’ANC, també s’ha aprofitat el canvi per 
adoptar noves accions en la gestió de la secretaria. En destaquem algunes d’elles: 

 Derivar les consultes que es recepcionen en el correu corporatiu i a 
través dle telèfon als nostres experts perquè puguin respondre el més 
ràpid possible 

 S’ha actualitzat la base de dades dels associats per tal d’agilitzar-ne la 
seva gestió i sobretot actualitzar-ne les dades 

 S’ha creat un nou canal de comunicació amb els nostres associats i 
simpatitzants, a través del sistema de newsletter Mailchimp, el qual està 
vinculat directament amb les noticies i espais de la nostra pàgina web 

Pel que fa a l’equip tècnic amb el que compta la secretaria administrativa, durant 
el 2019 es va canviar la impressora, però el que havia de ser una simple connexió 
ens va representar tres mesos de problemes tècnics. Finalment es va poder 
solucionar. També s’ha adquirit una memòria externa a on poder guardar els 
documents que es generen des de la Societat. 
Continuem gaudim dels intercanvis de llibres amb les diferents entitats amb les 
que tenim contacte, la qual cosa ens permet seguir fent créixer el fons de la nostra 
biblioteca.  
Estem introduint les dades de la nostra biblioteca a l’apartat de “Biblioteca” de la 
nostra pàgina web, per tal de que el catàleg sigui consultable per als nostres 
associats. 
 

       2.3.- Tresoreria  

Responsable: Antoni Cervantes i Corominas 

El resum de Tresoreria de l’any 2019 i el pressupost per l’any 2020, els trobareu 
en fulls independents 
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3.- COMUNCACIÓ AMB ELS ASSOCIATS 

     3.1.- La página web 

Una de les tasques més importants que s’ha fet aquest any 2019 respecte la 
pàgina web ha estat centralitzar tots els dominis que tenim en servidors estatals, 
de manera que hem garantit una major confidencialitat de les dades, una major 
garantia a nivell jurídic i sobretot hem reduït els costos que fins ara teníem. 
També al llarg d’aquest 2019 s’han acabat de traspassar tots els continguts de 
l’antiga pàgina web, fet que ha comportat la creació de nous subapartats en 
algunes de les disciplines nostres i en algun que altre apartat del web. Només 
resten pendents els buidatges del grup de Monumenta, ja que només ha donat 
temps d’estructurar la seva migració a un subdomini; el qual esperem que durant 
el 2020 es posi en producció, junt amb les polítiques d’accés que s’han dissenyat. 
A banda d’aquesta tasca i de mantenir en tot moment actualitzat el calendari 
d’activitats i la publicació de notícies, també s’ha creat un nou apartat dins de 
Formació > Premis d’investigació. En aquesta nova secció s’hi penjaran totes les 
informacions relacionades amb els Premis d'Investigació Ramon Rovira i Tobella, 
que durant el curs 2019- 2020 se’n farà la seva primera edició. 
A més, com a gran novetat, aquest 2019 s’ha posat en funcionament el Fòrum de la 
Societat, que substitueix l’antic llistat de mailings de Socinautes. Per a més 
informació veure l’apartat de “Fòrum i newsletter” 
Finalment resta mencionar que, com sempre, es van fent millores en el redactat de 
cadascun dels apartats i es van millorant els accessos a les parts privades, com 
per exemple la publicació d’un primer buidat dels llibres que tenim a la biblioteca. 
Aquest catàleg inicial permet als nostres associats consultar per títol, autor o 
matèria els llibres que conformen la nostra biblioteca. Per a més informació veure 
l’apartat de “Biblioteca”. 
 
3-2.-  Fòrum i newsleter 
 

Una de les grans novetats d’aquest 2019 ha estat la desaparició del llistat de 
correus electrònics que conformava Socinautes i l’aparició d’un nou Fòrum 
exclusiu per associats. Aquesta nova eina, que es troba dins de la mateixa pàgina 
web, té les mateixes característiques que Socinautes, en quant a la facilitat 
d’escriure un mail o adjuntar-hi documentació, però amb els següents avantatges: 
_Les converses s’estructuren per categories 
_Hom pot subscriure’s a tantes categories com vulgui per rebre correus 
electrònics d’avís cada vegada que hi ha novetats 
_Es poden recuperar converses anteriors, pel els nous associats poden veure 
l’històric de converses i així s’evita repetir converses 
_Si hom perd l’accés al seu correu electrònic no perd cap de les discussions que 
s’hagin pogut mantenir entre tots els associats, ja que en tot moment són 
recuperables per paraules clau. 
 
Però aquesta no és la única novetat que els nostres associats han tingut aquest 
2019, sinó que també han començat a veure canvis en la forma de rebre les 
comunicacions. S’ha activat una aplicació de newsletter per poder fer 
recordatoris de les activitats, de manera mensual, a més d’emprar-se com a canal 
de comunicació per aquelles novetats o importants notícies que volem comunicar 
des de la secretaria o la pròpia junta de govern. Esperem que aquesta eina es vagi 
consolidant al llarg del 2020. 



 

     3.3.- Xarxes socials  
 

 La xarxa social més activa que teni
activada una pàgina i un grup oficial, que és de gran activitat, tant per part dels 
nostres associats com per a  la resta de persones que hi participen.
En canvi, el twitter té poca activitat, al ser un canal de segu
l’intercanvi de coneixements que proporciona el Facebook, entre associats i 
seguidors. 
El canal de youtube que fins ara ha estat obert però inoperant, durant el 2020 
s’activarà amb la publicació dels vídeos referents a les conferències del cur
2019- 2020 i alguna que altra composició d’imatges de les activitats i sortides que 
es vagin realitzant. 
Finalment, cal informar que a finals d’any es va voler actualitzar la pàgina oficial 
que la Societat té a la viquipèdia
original perquè al·legaven que estàvem fent propaganda i publicitat de la Societat. 
De cara el 2020 es treballa en un nou text i enllaços perquè no pugui ser rebutjada 
la nova versió. 
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La xarxa social més activa que tenim és elFacebook. En aquest entorn tenim 
activada una pàgina i un grup oficial, que és de gran activitat, tant per part dels 
nostres associats com per a  la resta de persones que hi participen.

té poca activitat, al ser un canal de segu
l’intercanvi de coneixements que proporciona el Facebook, entre associats i 

que fins ara ha estat obert però inoperant, durant el 2020 
s’activarà amb la publicació dels vídeos referents a les conferències del cur

2020 i alguna que altra composició d’imatges de les activitats i sortides que 

Finalment, cal informar que a finals d’any es va voler actualitzar la pàgina oficial 
viquipèdia, però el mateix dia es va retornar a la pàgina 

legaven que estàvem fent propaganda i publicitat de la Societat. 
De cara el 2020 es treballa en un nou text i enllaços perquè no pugui ser rebutjada 

. En aquest entorn tenim 
activada una pàgina i un grup oficial, que és de gran activitat, tant per part dels 
nostres associats com per a  la resta de persones que hi participen. 

té poca activitat, al ser un canal de seguidors. Manca 
l’intercanvi de coneixements que proporciona el Facebook, entre associats i 

que fins ara ha estat obert però inoperant, durant el 2020 
s’activarà amb la publicació dels vídeos referents a les conferències del curs 

2020 i alguna que altra composició d’imatges de les activitats i sortides que 

Finalment, cal informar que a finals d’any es va voler actualitzar la pàgina oficial 
retornar a la pàgina 

legaven que estàvem fent propaganda i publicitat de la Societat. 
De cara el 2020 es treballa en un nou text i enllaços perquè no pugui ser rebutjada 



 

4.- GRUPS I SEMINARIS

       4.1.-Genealogia 

Objectiu.- Continua sent l’estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a 
partir d’arxius parroquials i civils.

 

_Projecte : “Monumenta Genealogica Cataloniae”
 
Responsables: Ferran Manau i Graupera
                           Rovira i Tobella
Responsables: Ferran Manau, Josep Mª.Boleda, Marta Ramirez i Camil Rull. A més, 
cal no passar per alt les persones que en el dia a dia estant fent les tasques de 
buidatge de diferents parròquies de Catalunya.

Membres actuals: Joan Osés Mas, 
Armejach i Carreras, , Andreu Amadeu, Marta Ramírez, Glòria Dalmau, Albert 
Pérez, Lluís Dordal. 
 
Actualment, pràcticament ja s’acabat el 
buidatge de la parròquia de sant Pere de 
Gelida i s’està treballant en les 
parròquies de l’Arquebisbat de 
Tarragona. La nova plantilla, ens ha 
portat a compartir-la amb al grup de 
genealogia de Badalona i el grup de sant 
Vicenç dels Horts,que també hi estan 
interessats. 

Es tenen contactes prou seriosos amb el Departament de Cultu
de Catalunya per col·laborar amb la digitalització dels llibres sagramentals de 
parròquies de Catalunya i el buidatge aniria a càrrec del nostre grup. També 
s’acaba de concertar un conveni de col
l’Arquebisbat de Tarragona referent als buidatges dels llibres sagramentals de 
llurs parròquies. 

A iniciativa del Grup Monumenta, s’està portant a terme la confecció i organització 
d’un Repositori per a la Societat. A part dels llegats que actualment ja estan 
dipositats a la Societat, s’està acabant de lligar dos llegats genealògics més que 
són de socis que tota la tasca personal que 
han fet duran temps, ara que ja la donen per 
acabada, fan aquesta aportació tant lloable a 
la Societat, que restaran a disposició
consultes de tots els socis i sòcies.

Grup de genealogia St.Vicenç dels Horts
passat mes de maig de 2019, duran quatre 
dies el Grup va preparar un curs d’iniciació a 
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GRUPS I SEMINARIS 

Continua sent l’estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a 
parroquials i civils. 

Monumenta Genealogica Cataloniae” 

Ferran Manau i Graupera, Josep-Maria Boleda i Rossell i Ramon
Rovira i Tobella (fins al mes d’abril). A partir del mes de setembre: 

Ferran Manau, Josep Mª.Boleda, Marta Ramirez i Camil Rull. A més, 
cal no passar per alt les persones que en el dia a dia estant fent les tasques de 
buidatge de diferents parròquies de Catalunya. 

Joan Osés Mas, Aina Pascual i Jordi, Mercè Chalaux
Andreu Amadeu, Marta Ramírez, Glòria Dalmau, Albert 

Actualment, pràcticament ja s’acabat el 
buidatge de la parròquia de sant Pere de 
Gelida i s’està treballant en les 
parròquies de l’Arquebisbat de 
Tarragona. La nova plantilla, ens ha 

la amb al grup de 
genealogia de Badalona i el grup de sant 
Vicenç dels Horts,que també hi estan 

Es tenen contactes prou seriosos amb el Departament de Cultura de la Generalitat 
laborar amb la digitalització dels llibres sagramentals de 

parròquies de Catalunya i el buidatge aniria a càrrec del nostre grup. També 
s’acaba de concertar un conveni de col·laboració amb l’Arxiu Històric de 

uebisbat de Tarragona referent als buidatges dels llibres sagramentals de 

A iniciativa del Grup Monumenta, s’està portant a terme la confecció i organització 
per a la Societat. A part dels llegats que actualment ja estan 

dipositats a la Societat, s’està acabant de lligar dos llegats genealògics més que 
són de socis que tota la tasca personal que 
han fet duran temps, ara que ja la donen per 
acabada, fan aquesta aportació tant lloable a 
la Societat, que restaran a disposició per a 
consultes de tots els socis i sòcies. 

Grup de genealogia St.Vicenç dels Horts.- El 
passat mes de maig de 2019, duran quatre 
dies el Grup va preparar un curs d’iniciació a 

Continua sent l’estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a 

Maria Boleda i Rossell i Ramon 
A partir del mes de setembre: 

Ferran Manau, Josep Mª.Boleda, Marta Ramirez i Camil Rull. A més, 
cal no passar per alt les persones que en el dia a dia estant fent les tasques de 

Mercè Chalaux i Juaní, Rita 
Andreu Amadeu, Marta Ramírez, Glòria Dalmau, Albert 

ra de la Generalitat 
laborar amb la digitalització dels llibres sagramentals de 

parròquies de Catalunya i el buidatge aniria a càrrec del nostre grup. També 
laboració amb l’Arxiu Històric de 

uebisbat de Tarragona referent als buidatges dels llibres sagramentals de 

A iniciativa del Grup Monumenta, s’està portant a terme la confecció i organització 
per a la Societat. A part dels llegats que actualment ja estan 

dipositats a la Societat, s’està acabant de lligar dos llegats genealògics més que 



 

la genealogia impartit pel nostre company Camil Rull i amb assistència de 
alumnes. El curs va acabar amb una explicació molt animada i plena d’anècdotes 
per part d’en Ferran Manau, responsable del Grup de Monumenta.

Ei dia set de novembre passat, es va iniciar un segon curs d’iniciació a la 
genealogia, amb l’assistència d’
es va visitar l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat i varen ser rebuts per 
l’arxivera Leonor Parreu, que va fer una extensa presentació dels documents que 
es podien consultar i que va complementar la temà
respectius cursos. 

 _Projecte: Cases Pairals

Responsable: Ramon Rovira i Tubella

El projecte de les cases pairals
ser interrompunt per l’inesperat  traspàs del seu 

El projecte será recuperat així que es trobi la persona idònia per liderar

       4.2.- Seminari Permanent de Paleografia

Responsable i coordinador: Avel

Membres del Seminari: Albert Pérez, Araceli Coll, AssumpcióRehues*, Carles 
Raurell, Enric Ximenis, Ferran Manau, Isabel Lobo, Joan Fonollosa*, Jordi Padró, 
Laura Nomen*, Maria dels Àngels López, Miquel Domingo, Pedro Plaza, Pilar 
García, Puri Fernández, Raimon Jordi, Rita Arme

col·lega i bon amic Josep Climent i Parcet.
 

Compleció del IV Projecte: Els
documents restants del total de 40 pergamins, que 
Mas Can Fatjó del Molí de Cerdanyola. D'aquests 15 manuscrits, 10 sónàpoques.
 

Inici de dos nousProjectes: A principis de l'actual
treballar simultàniament, en sessions alternes, el Projecte
l'arxiu "Llull" de Vilassar de Dalt i el Projecte
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la genealogia impartit pel nostre company Camil Rull i amb assistència de 
alumnes. El curs va acabar amb una explicació molt animada i plena d’anècdotes 
per part d’en Ferran Manau, responsable del Grup de Monumenta.

Ei dia set de novembre passat, es va iniciar un segon curs d’iniciació a la 
genealogia, amb l’assistència d’onze alumnes. En ambdós cursos, en acabar
es va visitar l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat i varen ser rebuts per 
l’arxivera Leonor Parreu, que va fer una extensa presentació dels documents que 
es podien consultar i que va complementar la temàtica que s’havia donat duran els 

Cases Pairals 

Responsable: Ramon Rovira i Tubella 

les cases pairals va seguir funcionant fims, el mes d’abril quan va 
ser interrompunt per l’inesperat  traspàs del seu responsable. 

El projecte será recuperat així que es trobi la persona idònia per liderar

Seminari Permanent de Paleografia 

Responsable i coordinador: Avel·lí André y Gabián 

Albert Pérez, Araceli Coll, AssumpcióRehues*, Carles 
Raurell, Enric Ximenis, Ferran Manau, Isabel Lobo, Joan Fonollosa*, Jordi Padró, 

dels Àngels López, Miquel Domingo, Pedro Plaza, Pilar 
García, Puri Fernández, Raimon Jordi, Rita Armejach, Rosa Salvador i Tomasa 

Mayordomo. 
(Els tres marcatsamb * són de 
reincorporació o incorporació
 

Decés de'n Josep Climent:
deixava d'existir l'amic i company de tants
anys de participació activa i entusiàstica en 
totes les activitats de la nostra SCGHSVN i 
especialment en el nostre
Permanent. "Doctor Enginyer industrial, 
apassionat per la vida i el coneixement i bona 
persona", com el definia la seva esposa, ja 
l'estem trobant a faltar en el nostre
però també en el de Llatí i en el de 

Genealogia. Descansi en pau
lega i bon amic Josep Climent i Parcet. 

: Els quarts i darrers resultats del IV Projecte
restants del total de 40 pergamins, que constitueixen el Diplomatari del 

Mas Can Fatjó del Molí de Cerdanyola. D'aquests 15 manuscrits, 10 sónàpoques.

: A principis de l'actual curs 2019-2020, s'ha
simultàniament, en sessions alternes, el Projecte Vè sobre documents de 

l'arxiu "Llull" de Vilassar de Dalt i el Projecte VIè sobre el fons documental de la 

la genealogia impartit pel nostre company Camil Rull i amb assistència de dotze 
alumnes. El curs va acabar amb una explicació molt animada i plena d’anècdotes 
per part d’en Ferran Manau, responsable del Grup de Monumenta. 

Ei dia set de novembre passat, es va iniciar un segon curs d’iniciació a la 
onze alumnes. En ambdós cursos, en acabar-se, 

es va visitar l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat i varen ser rebuts per 
l’arxivera Leonor Parreu, que va fer una extensa presentació dels documents que 

tica que s’havia donat duran els 

va seguir funcionant fims, el mes d’abril quan va 

El projecte será recuperat així que es trobi la persona idònia per liderar-lo. 

Albert Pérez, Araceli Coll, AssumpcióRehues*, Carles 
Raurell, Enric Ximenis, Ferran Manau, Isabel Lobo, Joan Fonollosa*, Jordi Padró, 

dels Àngels López, Miquel Domingo, Pedro Plaza, Pilar 
jach, Rosa Salvador i Tomasa 

(Els tres marcatsamb * són de 
reincorporació o incorporació més recent) 

de'n Josep Climent: El dia 3 d'abril 
l'amic i company de tants 

anys de participació activa i entusiàstica en 
activitats de la nostra SCGHSVN i 

especialment en el nostre Seminari 
"Doctor Enginyer industrial, 

apassionat per la vida i el coneixement i bona 
com el definia la seva esposa, ja 

trobant a faltar en el nostre Seminari, 
mbé en el de Llatí i en el de 

Genealogia. Descansi en pau l'excel·lent 

resultats del IV Projecte són els 15 
constitueixen el Diplomatari del 

Mas Can Fatjó del Molí de Cerdanyola. D'aquests 15 manuscrits, 10 sónàpoques. 

2020, s'ha començat a 
sobre documents de 

sobre el fons documental de la 



 

confraria del Sant Esperit de l'Arxiu
conegut com l'Arxiu de l'Ardiaca.
Es treballa per ponències de 4 grups
cada Arxiu i de forma alternativa. 
 

Des del decés de'n Josep Climent, a
les genealogies internes de cada document i Carles Raurell en prepara
l'Indexnominum. I, a partir d'ara, l'anàlisi
de l'Albert Pérez Escribano.
 
        4·3.-Seminari Permanent de Llatí

Responsable: Marta Planas i Giné

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

Fins el mes de juny, els membres del Seminari de llatí van continuar treballant amb
el mateix projecte començat 
però a partir del mes de setembre ella va manifestar el desig de deixar el Seminari 
per motius personals i els treballs es van quedar interromputs. 
 

A l’hora de tancar aquesta Memòria, encara no s’ha
va deixar la Marta Planas i el Seminari
 

5.- BIBLIOTECA  

Responsable: Araceli Coll i Sanabra

Enguany s'ha continuat la indexació dels llibres que composen la nostra rica 
biblioteca i s'han començat a complimentar
resums que faciliten la comprenssió del contingut del llibre.
 
Durant el 2019 s'ha realitzat
la biblioteca (zona exclusiva pel nostres associats) de totes les entrades 
tenen. Tot i que caldrà acabar
índex (en el cas de les revistes) es continuarà amb la descripció de tots els llibres 
que manquen per tal de que l'any 2020 es pugui consultar tot el catàleg via online
 
Com que és una tasca que requeriex molt de temps i es va realitzant de forma 
lenta, es fa una crida als nostres associats per si volen col
de la seva biblioteca. 
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confraria del Sant Esperit de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, més
l'Arxiu de l'Ardiaca. 

Es treballa per ponències de 4 grups d'uns 4 o 5 membres cadascun, 2 grups per 
cada Arxiu i de forma alternativa.  

de'n Josep Climent, a finals del curs passat, Rosa Salvadó elabora 
les genealogies internes de cada document i Carles Raurell en prepara

partir d'ara, l'anàlisi diplomática dels documents
de l'Albert Pérez Escribano. 

Seminari Permanent de Llatí 

Responsable: Marta Planas i Ginés (fins el mes de juny) 

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. 

els membres del Seminari de llatí van continuar treballant amb
el mateix projecte començat l’any anterior, sota la coordinació de la Marta Planas
però a partir del mes de setembre ella va manifestar el desig de deixar el Seminari 
per motius personals i els treballs es van quedar interromputs.  

A l’hora de tancar aquesta Memòria, encara no s’ha pogut solucionar 
va deixar la Marta Planas i el Seminari s’ha suspés. 

Responsable: Araceli Coll i Sanabra 

Enguany s'ha continuat la indexació dels llibres que composen la nostra rica 
biblioteca i s'han començat a complimentar nous camps com per exemple els 
resums que faciliten la comprenssió del contingut del llibre.  

Durant el 2019 s'ha realitzat una primera càrrega inicial a l'apartat de consulta de 
la biblioteca (zona exclusiva pel nostres associats) de totes les entrades 
tenen. Tot i que caldrà acabar-les de polir amb la pujada de les seves imatges i 
índex (en el cas de les revistes) es continuarà amb la descripció de tots els llibres 
que manquen per tal de que l'any 2020 es pugui consultar tot el catàleg via online

Com que és una tasca que requeriex molt de temps i es va realitzant de forma 
lenta, es fa una crida als nostres associats per si volen col·laborar en la indexació 

Històric de la Ciutat de Barcelona, més 

d'uns 4 o 5 membres cadascun, 2 grups per 

passat, Rosa Salvadó elabora 
les genealogies internes de cada document i Carles Raurell en prepara 

documents serà a cura 

Parcet, Araceli Coll i 
Sanabra, Puri Fernández i Ferrer, Maria dels Àngels López i Piqueras, Tomasa 

els membres del Seminari de llatí van continuar treballant amb 
l’any anterior, sota la coordinació de la Marta Planas, 

però a partir del mes de setembre ella va manifestar el desig de deixar el Seminari 

pogut solucionar  el buit que 

Enguany s'ha continuat la indexació dels llibres que composen la nostra rica 
nous camps com per exemple els 

una primera càrrega inicial a l'apartat de consulta de 
la biblioteca (zona exclusiva pel nostres associats) de totes les entrades que es 

les de polir amb la pujada de les seves imatges i 
índex (en el cas de les revistes) es continuarà amb la descripció de tots els llibres 
que manquen per tal de que l'any 2020 es pugui consultar tot el catàleg via online. 

Com que és una tasca que requeriex molt de temps i es va realitzant de forma 
laborar en la indexació 



 

6.- PUBLICACIONS 
 

     6.1.- “Paratge” 

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

El dilluns 16 de desembre es va presentar la publicació anual de la 
Societat: Paratge 32, corresponent a l'any 2019. Un any més aquesta revista 
especialitzada ofereix estudi
gràcies, en bona part, a la col
cal destacar les aportacions que fan estudiosos novells els quals han apostat per 
una edició com la nostra, cada vegada 
reconeixement. 
 
 
 

     6.2.- “Butlletí” 

Responsables: Mªdels Àngels Espert i Clanxet
 
A l’any 2019  el “Butlletí” va
Aquest últim es va veure reduit en l’àmbit de les 
dedicar un ampli espai a homenatjar al nostre company Ramon Rovira, traspassat 
al mes d’abril .   
S’ha conservat la periodicitat de dos números per any: abril i setembre
pot donar el cas, que algún número es retrassi a maig i octubre per qüestions 
d’impremta o de disponibilitat dels seus redactors.
 
 

En el número 26, s’hi va afegirl’annex amb els premis del 
Jordi 
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Andrea Rovira i Bordonau 
Secretari del Consell de Redacció: Oriol Canals i Zapata 

El dilluns 16 de desembre es va presentar la publicació anual de la 
, corresponent a l'any 2019. Un any més aquesta revista 

especialitzada ofereix estudis i reflexions en l'àmbit de les nostres diciplines 
gràcies, en bona part, a la col·laboració dels nostres associats. Aquest any, però, 
cal destacar les aportacions que fan estudiosos novells els quals han apostat per 
una edició com la nostra, cada vegada més especialitzada i amb major 

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

va continuar la seva publicació amb els números  2
Aquest últim es va veure reduit en l’àmbit de les col·laboracions
dedicar un ampli espai a homenatjar al nostre company Ramon Rovira, traspassat 

S’ha conservat la periodicitat de dos números per any: abril i setembre
pot donar el cas, que algún número es retrassi a maig i octubre per qüestions 
d’impremta o de disponibilitat dels seus redactors. 

, s’hi va afegirl’annex amb els premis del Concurs Literari “Sant 

El dilluns 16 de desembre es va presentar la publicació anual de la 
, corresponent a l'any 2019. Un any més aquesta revista 

s i reflexions en l'àmbit de les nostres diciplines 
laboració dels nostres associats. Aquest any, però, 

cal destacar les aportacions que fan estudiosos novells els quals han apostat per 
més especialitzada i amb major 

i Juanjo Cortés i García 

amb els números  25 i 26. 
laboracions i biblioteca, per 

dedicar un ampli espai a homenatjar al nostre company Ramon Rovira, traspassat 

S’ha conservat la periodicitat de dos números per any: abril i setembre, però es 
pot donar el cas, que algún número es retrassi a maig i octubre per qüestions 

Concurs Literari “Sant 



 14

7.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

7.1.- Cursos  2019 

Com ja és habitual a “La Societat”, al llarg del Curs Acadèmic 2018-2019 es van 
continuar impartint 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).  
 
 
 

Durant l’any 2019, es van programar set cursos. Entre gener i juny: Iniciació a la 
Paleografia, Iniciació a la Genealogia, L’Informàtica al servei de la Genealogia: el 
GDS, Recerca genealógica per Internet, Sigil.lografia i Paleografia II.  Ja dins del 
Curs 2019-2020, entre els mesos de novembre i desembre, es va repetir el curs 
d’Iniciació a la Paleografía. 
 

Tots els cursos es van desenvolupar amb força satisfacció per part dels 
assistents. 
 

 
 



 

Iniciació a la Paleografia.-  
 

Com cada any, la Societat tornà a oferir  als seus membres el “Curs d’iniciació a la 
Paleografia”, impartit per Albert Pér
dels cursos d’iniciació en la materia.
 

La Paleografia, ciència cabdal dins les 
nostres disciplines, mitjançant la 
s’assenten les bases  de 
història de la cultura escrita, per tal poder 
interpretar correctament els documents 
escrits objectes del nostre estudi. Amb una 
assistència de set alumnes, el present curs 
aprofundí en l’evolució de l’escriptura 
llatina fins als nostres dies 
diverses grafies o tipologies d’escriptura, 
establint els conceptes teòrics a través de la 
pràctica documental. A més a més, l’alumnat també aportà a les sessions 
documents de la seva recerca personal, que foren estudiats i analitzats 
respectivament. S’ha de valorar la bona disposició i el gran interès de l’alumnat 
per l’estudi de la Paleografia i la seva predisposició a participar en futurs cursos 
relacionats amb aquesta ciència, que des de la Societat desitgem continuar 
organitzant i que l’assistència sigui cada any major. 
 

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. Aquesta vegada hi 
van asistir dotze persones. 
 

_Recerca genealógica per Internet
càrrec de Juan-José Cortés,  setze 
persones. 
 

_Sigil.lografia.- Curs a càrrec de Pere Serra i Rosell. Va comptar ambl’assistència 
de set persones.  
 

_Paleografia II.- Impartit per 
assistència de sis persones. 
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Com cada any, la Societat tornà a oferir  als seus membres el “Curs d’iniciació a la 
mpartit per Albert Pérez, que a partir d’aquest exercici es feu 

dels cursos d’iniciació en la materia. 

iència cabdal dins les 
ostres disciplines, mitjançant la  qual 

s’assenten les bases  de la lectura i la 
història de la cultura escrita, per tal poder 
interpretar correctament els documents 
escrits objectes del nostre estudi. Amb una 

alumnes, el present curs 
aprofundí en l’evolució de l’escriptura 
llatina fins als nostres dies tot analitzant les 
diverses grafies o tipologies d’escriptura, 
establint els conceptes teòrics a través de la 
pràctica documental. A més a més, l’alumnat també aportà a les sessions 
documents de la seva recerca personal, que foren estudiats i analitzats 

spectivament. S’ha de valorar la bona disposició i el gran interès de l’alumnat 
per l’estudi de la Paleografia i la seva predisposició a participar en futurs cursos 
relacionats amb aquesta ciència, que des de la Societat desitgem continuar 

e l’assistència sigui cada any major.  

 

_Iniciació a la Genealogia.
d’Iniciació a la Genealogia
Juan-José Cortés i García, 
quinze assistents que durant les sis sessions 
es van mostrar força interessats amb el tema 
i amb ganes d’ampliar-lo. 
 

En l’última sessió, Ferran Manau, 
responsable del grup “Monument
una crida per si algú es volia incorporar als 
treballs que duen a terme

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 

Aquesta vegada hi 
 

Recerca genealógica per Internet- Curs a 
José Cortés,  setze 

Curs a càrrec de Pere Serra i Rosell. Va comptar ambl’assistència 

mpartit per Juan-José Cortés i García. Va comptar amb una 
persones.  

Com cada any, la Societat tornà a oferir  als seus membres el “Curs d’iniciació a la 
ez, que a partir d’aquest exercici es feu càrrec 

pràctica documental. A més a més, l’alumnat també aportà a les sessions 
documents de la seva recerca personal, que foren estudiats i analitzats 

spectivament. S’ha de valorar la bona disposició i el gran interès de l’alumnat 
per l’estudi de la Paleografia i la seva predisposició a participar en futurs cursos 
relacionats amb aquesta ciència, que des de la Societat desitgem continuar 

Iniciació a la Genealogia.- El Curs 
d’Iniciació a la Genealogia, impartit per 

José Cortés i García, va comptar amb 
assistents que durant les sis sessions 

es van mostrar força interessats amb el tema 

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

una crida per si algú es volia incorporar als 
terme en el grup de 

Curs a càrrec de Pere Serra i Rosell. Va comptar ambl’assistència 

Va comptar amb una 



 

_Iniciació a la Paleografia.-
es va avançar a les dates habituals de programació per que fos compatible amb 
disponibilitat del profesor.. Va comptar amb una assistència de sis persones.
 
 

       7·2.- Tallers 2019 

_Taller de tractament de pergamins
molts dels assistents als diversos cursos de 
Paleografia, el dimecres 10 d’abril, Juan
García, va organitzar aquest taller, que tot i haver estat 
força demandat, només va tenir una assistència de 
quatre persones. 

       7·3.- Trobades genealògiques

Durant l’any 2019, s’han organitzat tres “trobades 
genealògiques” els dies 17 de
novembre. 

18 persones cadascuna. 
        7·4.- Conferències 
 

_21 de gener: Genealogies del Papiol
de la sra. Lluïsa Amat Bozzo
 

Lluïsa Amat ens va parlar de les genealogies de 
El Papiol, en les quals va aprofundir amb els 
cognoms i les estadistiques que cada un d'ells es 
repartien.Tant les diapositives del Power Point 
que ens va mostrar, com l'anàlisi del seu treball, 
ens va donar una manera d'estudiar la 
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- Impartit per Albert Pérez. Ja dins del Curs 2019
es va avançar a les dates habituals de programació per que fos compatible amb 
disponibilitat del profesor.. Va comptar amb una assistència de sis persones.

tractament de pergamins.-  Per petició de 
els assistents als diversos cursos de 

10 d’abril, Juan-José Cortés i 
García, va organitzar aquest taller, que tot i haver estat 
força demandat, només va tenir una assistència de 

robades genealògiques 2019 

Durant l’any 2019, s’han organitzat tres “trobades 
genealògiques” els dies 17 de gener, 25 de març i 28 de 

 

Es tracta de reunions d’associats 
associats també poden assistir
de compartir experiències en la recerca 
genealògica, intercanviar informació i 
comentar dificultats i consells entre els 
assistents. 
 

Les tres trobades han tingut lloc al Centre 
Cívic Vil·la Florida de Barcelona i han 
comptat amb una assistència d’entre 14 i 

 

Genealogies del Papiol, a càrrec 
Lluïsa Amat Bozzo.   

Lluïsa Amat ens va parlar de les genealogies de 
El Papiol, en les quals va aprofundir amb els 
cognoms i les estadistiques que cada un d'ells es 
repartien.Tant les diapositives del Power Point 
que ens va mostrar, com l'anàlisi del seu treball, 

donar una manera d'estudiar la 
genealogia 

molt 
interessant. 
 
 
 

_11 de febrer: Història de la família Guarro
càrrec de les sres. Eulàlia Martínez i 
Assumpta Rafel (membres de la família)

 Al mes de febrer vam poder gaudir d’una 
conferència sobre la família Guarro, 
fabricants de paper des de finals del segle 

ez. Ja dins del Curs 2019-2020, 
es va avançar a les dates habituals de programació per que fos compatible amb la 
disponibilitat del profesor.. Va comptar amb una assistència de sis persones. 

Es tracta de reunions d’associats – els no 
associats també poden assistir-hi – per tal 
de compartir experiències en la recerca 
genealògica, intercanviar informació i 
comentar dificultats i consells entre els 

Les tres trobades han tingut lloc al Centre 
la Florida de Barcelona i han 

comptat amb una assistència d’entre 14 i 

Història de la família Guarro, a 
es sres. Eulàlia Martínez i 

Assumpta Rafel (membres de la família). 

de febrer vam poder gaudir d’una 
conferència sobre la família Guarro, 
fabricants de paper des de finals del segle 



 

XVII. L’Assumpta Rafel i Guarro i l’Eulàlia Martínez i Guarro, descendents de la 
família, ens van explicar la interessant recerca que han por
sobre els seus avantpassats Guarro, sinó també sobre altres famílies que s’hi han 
vinculat al llarg dels anys, com ara els Casas i Jover, fabricants tèxtils; o els 
Vilaregut, impulsors – juntament amb els Bonaplata 
moguda per vapor a Espanya.
La recerca realitzada està plasmada en dos llibres, que les famílies Rafel Guarro i 
Martínez Guarro han donat a la Societat, i que podeu consultar a la nostra 
biblioteca. Les autores han treballat aquests dos volum
de la recerca – a càrrec de l’Assumpta Rafel 
l’Eulàlia Martínez. 
 

_4 de març: Història de la familia Almirall
càrrec d’Ignasi Almirall i Arnal 
 

Ignasi Almirall, genealogista de pro, membre 
de la  Societat i Vocal de Comunicació de la 
nostra Junta Directiva,  va presentar la seva 
recerca genealògica centrada en la família 
Almirall, i altres famílies a ella vinculades.
 

Aquesta família va passar de la agricultura al 
negoci paperer i inicialment 
a prop de corrents d’aigua per moure els seus molins.
 

La conferència va estar força documentada i va ser molt interessant al mostrar 
gran quantitat de matèria,l consistent en documents, fotografies familiars i 
quadres genealògics. Va tenir una duració de mes de una hora i el públic assistent 
la va seguir amb molt d’interès donat lo amè de la explicació.
 

_29 d’abril:El col.leccionisme cervantí a Catalunya
Altarriba (Directora de l’Unitat Bibliogràfica de la B
 

també dels principals treballs d
i els  llegats cervantins existents a biblioteques d
acabar amb un animat coloqui.
 

_20 de maig: Els masos dins dels límits parroqui
de la sra. Glòria Dalmau i Pons (Arxiu Històric de Sabadell)
 

La sra. Dalmau ens va parlar sobre les genealogies de masies que estaven dins de 
la inflència de la parròquia de sant Julià d'Altura, avui desapareguda com a 
parròquia, quin territori  s'escau entre els termes municipals de Sabadell i de 
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XVII. L’Assumpta Rafel i Guarro i l’Eulàlia Martínez i Guarro, descendents de la 
família, ens van explicar la interessant recerca que han portat a terme, no només 
sobre els seus avantpassats Guarro, sinó també sobre altres famílies que s’hi han 
vinculat al llarg dels anys, com ara els Casas i Jover, fabricants tèxtils; o els 

juntament amb els Bonaplata – de la primera ind
moguda per vapor a Espanya. 
La recerca realitzada està plasmada en dos llibres, que les famílies Rafel Guarro i 
Martínez Guarro han donat a la Societat, i que podeu consultar a la nostra 
biblioteca. Les autores han treballat aquests dos volums tant des del punt de vista 

a càrrec de l’Assumpta Rafel – com del disseny 

Història de la familia Almirall,  
lmirall i Arnal  

Ignasi Almirall, genealogista de pro, membre 
Vocal de Comunicació de la 

nostra Junta Directiva,  va presentar la seva 
recerca genealògica centrada en la família 
Almirall, i altres famílies a ella vinculades. 

Aquesta família va passar de la agricultura al 
negoci paperer i inicialment va estar ubicada 
a prop de corrents d’aigua per moure els seus molins. 

La conferència va estar força documentada i va ser molt interessant al mostrar 
gran quantitat de matèria,l consistent en documents, fotografies familiars i 

tenir una duració de mes de una hora i el públic assistent 
la va seguir amb molt d’interès donat lo amè de la explicació. 

El col.leccionisme cervantí a Catalunya, a càrrec d
Altarriba (Directora de l’Unitat Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya).

La Sra. Altarriba entre altres 
responsabilitats a la Biblioteca de 
Catalunya,  te cura de la Col
Cervantina. Ens va donar una interessant i 
ben documentada conferència sobre 
col·leccionisme cervantí a
particular del fons que es guarda a la 
Biblioteca, dels seus orígens deguts a una 
donació dels 3.400 volums del mecenes 
Isidre Bonsoms i Sicart l
seves posteriors incorporacions fins arribar 

avui a més de 9.000 volums. Ens
també dels principals treballs d’investigació realitzats sobre l’obre d

llegats cervantins existents a biblioteques d’arreu del mon. La sessió va 
acabar amb un animat coloqui. 

Els masos dins dels límits parroquials de Sant Julià d’Atura
a sra. Glòria Dalmau i Pons (Arxiu Històric de Sabadell) 

Dalmau ens va parlar sobre les genealogies de masies que estaven dins de 
la inflència de la parròquia de sant Julià d'Altura, avui desapareguda com a 

s'escau entre els termes municipals de Sabadell i de 

XVII. L’Assumpta Rafel i Guarro i l’Eulàlia Martínez i Guarro, descendents de la 
tat a terme, no només 

sobre els seus avantpassats Guarro, sinó també sobre altres famílies que s’hi han 
vinculat al llarg dels anys, com ara els Casas i Jover, fabricants tèxtils; o els 

de la primera indústria tèxtil 

La recerca realitzada està plasmada en dos llibres, que les famílies Rafel Guarro i 
Martínez Guarro han donat a la Societat, i que podeu consultar a la nostra 

s tant des del punt de vista 
com del disseny – a càrrec de 

La conferència va estar força documentada i va ser molt interessant al mostrar 
gran quantitat de matèria,l consistent en documents, fotografies familiars i 

tenir una duració de mes de una hora i el públic assistent 

a càrrec de la sra. Núria 
iblioteca de Catalunya). 

Altarriba entre altres 
a la Biblioteca de 

te cura de la Col·lecció 
ns va donar una interessant i 

ben documentada conferència sobre el 
ervantí al nostre pais i en 

particular del fons que es guarda a la 
Biblioteca, dels seus orígens deguts a una 
donació dels 3.400 volums del mecenes 
Isidre Bonsoms i Sicart l’any 1905 i les 
seves posteriors incorporacions fins arribar 

avui a més de 9.000 volums. Ens va parlar 
obre d’en Cervantes 

arreu del mon. La sessió va 

als de Sant Julià d’Atura, a càrrec 

Dalmau ens va parlar sobre les genealogies de masies que estaven dins de 
la inflència de la parròquia de sant Julià d'Altura, avui desapareguda com a 

s'escau entre els termes municipals de Sabadell i de 



 

Terrassa. Va ser amena i de gran 
genealogies dels propietaris de les masies
d'algunes d'aquestes masies. Es va notar la maestria i documentació que la 
conferenciant tenia sobre aquest tema.
 
_17 de juny:Els Masclans a Sants
Bosch (socis num.317 i 464 respectivament)
 

Amb una assistència de quaranta persones, 
dos dels nostres socis més veterans (el 
tercer autor va disculpar la seva absència), 
ens van venir a presentar el llibre que van 
escriure sobre els avatars dels avantpassats 
Masclans. 
 

Va ser una xerrada distesa i molt enriquidora 
per saber com fer, moltes vegades 
enrevessada i feixuga, recerca de la història 
dels nostres ancestres, però amb resultats 
positius i satisfactoris com en aquesta ocasió.
 

En acabar la seva intervenció, tan el Josep
respondre a moltes preguntes dels presents a l’acte, que tots dos van atendre 
amb la seva habitual cordialitat.
 
 
_14 d’octubre: Malgrat que estaba programada la conferencia
del linaje de los vizcondes de Cabrera,
Vázquez (Director de la Real Academia de Heráldica y Genealogía
haver de suspendre degut a 
Societat.  
La conferencia va ser ajornada al dimarts 28 de gener de 2020.
 

_11 de novembre: El fals testament
del mateix nom a càrrec del seu autor, Jordi Bosch.
 

A part de la presentación es
sobre el llibre.  
 

Tots els assistents van poder conèixer com s'havia 
elaborat el relat i participar explicant les seves 
experiències. El llibre, que es divideix en dues parts, 
aporta coneixements de genealogia
quasi imperceptible, ja que dins el propi text incorpora 
explicacions teòriques i metodologies que per aquells que 
no hi estant avessats els hi pots ser molt interessant. 
 

Al final de l'activitat tots els assistents 
en van poder adquirir un exemplar.
 
_16 de desembre: El Diplomatari del Mas Fatjó el Molí, 
Vidal (soci núm.787 i membre del Seminari Permanent de Paleografia de la 
SCGHSVN). 
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de gran interés, prou interessant per
genealogies dels propietaris de les masies, hi ha genealogies de masovers 
d'algunes d'aquestes masies. Es va notar la maestria i documentació que la 
conferenciant tenia sobre aquest tema. 

Els Masclans a Sants, a càrrec de Josep-Maria Masclans i Carles 
Bosch (socis num.317 i 464 respectivament) 

Amb una assistència de quaranta persones, 
dos dels nostres socis més veterans (el 
tercer autor va disculpar la seva absència), 

presentar el llibre que van 
escriure sobre els avatars dels avantpassats 

Va ser una xerrada distesa i molt enriquidora 
per saber com fer, moltes vegades 
enrevessada i feixuga, recerca de la història 
dels nostres ancestres, però amb resultats 

itius i satisfactoris com en aquesta ocasió. 

En acabar la seva intervenció, tan el Josep-maria com el Carles, van haver de 
respondre a moltes preguntes dels presents a l’acte, que tots dos van atendre 
amb la seva habitual cordialitat. 

Malgrat que estaba programada la conferencia: Teorías e hipótesis 
del linaje de los vizcondes de Cabrera,  a càrrec del Dr. Ernesto Fernández

Real Academia de Heráldica y Genealogía
haver de suspendre degut a la situación política, completament aliena a la nostra 

La conferencia va ser ajornada al dimarts 28 de gener de 2020. 

El fals testament, presentación del llibre 
del mateix nom a càrrec del seu autor, Jordi Bosch. 

presentación es va celebrar una taula rodona 

Tots els assistents van poder conèixer com s'havia 
elaborat el relat i participar explicant les seves 
experiències. El llibre, que es divideix en dues parts, 
aporta coneixements de genealogia d'una manera amena i 
quasi imperceptible, ja que dins el propi text incorpora 
explicacions teòriques i metodologies que per aquells que 
no hi estant avessats els hi pots ser molt interessant.  

els assistents que ho desitjaven, 
van poder adquirir un exemplar. 

El Diplomatari del Mas Fatjó el Molí, a càrrec de
Vidal (soci núm.787 i membre del Seminari Permanent de Paleografia de la 

perque, a més de les 
hi ha genealogies de masovers 

d'algunes d'aquestes masies. Es va notar la maestria i documentació que la 

Maria Masclans i Carles 

maria com el Carles, van haver de 
respondre a moltes preguntes dels presents a l’acte, que tots dos van atendre 

Teorías e hipótesis 
a càrrec del Dr. Ernesto Fernández-Xesta y 

Real Academia de Heráldica y Genealogía), l’acte es va 
la situación política, completament aliena a la nostra 

a càrrec de Carles Raurell i 
Vidal (soci núm.787 i membre del Seminari Permanent de Paleografia de la 



 

En representació de tots els membres del 
Seminari, Carles Raurell 
encarregada de presentar la 
conferència coincidint amb la darrera publicació 
a Paratge 32 del diplomatari corresponent al seu 
corpus documental.  
 

La presentació va ser molt interessant i va 
permetre a la quasi quarantena de persones que 
hi van assistir descobrir amb gran detall els 
pergamins que conformen el  fons
    

 
      7·5.- Sortides culturals

_dissabte 6 d’abril: Visita al santuari de Sant Magí de la Brufaganya.    

El passat mes d’abril, una vintena i escaig de socis van fer una visita a Sant Magí 
de la Brufaganya. Un matí compartit en el marc de les relacions entre entitats. 
 

la realitat social de la Brufaganya. 
 

Una part important de la visita va ser 
Santuari de Sant Magí”. La gran quantitat de materials aportats pel  Josep Mas: 
goigs, novenaris, rajoles, medalles, postals, documents varis… va generar un gran 
interès genealògic, documental i històric per part dels diferents assistents.
 
La información ens va ser facilitada per Rita Armejach i Carreras, sòcia núm.830 i 
organitzadora de la sortida.
 
8.- “SOPAR DEL SOCI” 
 

Divendres 14 de juny.- L’any 

Aquest any 2019, vàrem celebrar el tradicional sopar del soci el 
juny. L’acte es va esdevenir a la vermuteria Matalaranya, la qual ocupa un espai en 
la emblemàtica Casa de les Punxes.
El goig d’aquesta celebració, com sempre, fou el de poder reunir lapresencia 
d’associats en un ambient distés i amigable.
sentir molt còmodes perquè vam disposar de tot el local per a nosaltres. 
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En representació de tots els membres del 
 va ser la persona 

encarregada de presentar la 
coincidint amb la darrera publicació 

a Paratge 32 del diplomatari corresponent al seu 

La presentació va ser molt interessant i va 
quarantena de persones que 

hi van assistir descobrir amb gran detall els 
pergamins que conformen el  fons. 

Sortides culturals 

Visita al santuari de Sant Magí de la Brufaganya.    

El passat mes d’abril, una vintena i escaig de socis van fer una visita a Sant Magí 
de la Brufaganya. Un matí compartit en el marc de les relacions entre entitats. 

Després de les presentacions d’en 
Silvestre Palà, en Josep Maria Carreras, 
ens parlà de la formació de les 
conformacions humanes a Sant Magí en 
les diferents etapes: l’eremitisme i vida 
del Sant entre la llegenda i els fets, l’edat 
mitjana amb els beneficiats i els barons 
de la Llacuna, l’arribada dels dominics i 
els anys d’esplendor del monest
 

Les explicacions de Josep Maria Carreras 
permeteren seguir els fets més 

importants de la vida conventual i també de 
la realitat social de la Brufaganya.  

Una part important de la visita va ser l’”Exposició d’objectes de devoció popular al 
La gran quantitat de materials aportats pel  Josep Mas: 

goigs, novenaris, rajoles, medalles, postals, documents varis… va generar un gran 
interès genealògic, documental i històric per part dels diferents assistents.

facilitada per Rita Armejach i Carreras, sòcia núm.830 i 
organitzadora de la sortida. 

 

any 2019 es va tornaral clàssic Sopar del Soci

Aquest any 2019, vàrem celebrar el tradicional sopar del soci el 
juny. L’acte es va esdevenir a la vermuteria Matalaranya, la qual ocupa un espai en 
la emblemàtica Casa de les Punxes. 
El goig d’aquesta celebració, com sempre, fou el de poder reunir lapresencia 
d’associats en un ambient distés i amigable. Tothom va coincidir que ens vam 
sentir molt còmodes perquè vam disposar de tot el local per a nosaltres. 

Visita al santuari de Sant Magí de la Brufaganya.     

El passat mes d’abril, una vintena i escaig de socis van fer una visita a Sant Magí 
de la Brufaganya. Un matí compartit en el marc de les relacions entre entitats.  

Després de les presentacions d’en 
Silvestre Palà, en Josep Maria Carreras, 

formació de les 
conformacions humanes a Sant Magí en 
les diferents etapes: l’eremitisme i vida 
del Sant entre la llegenda i els fets, l’edat 
mitjana amb els beneficiats i els barons 
de la Llacuna, l’arribada dels dominics i 
els anys d’esplendor del monestir.  

Les explicacions de Josep Maria Carreras 
permeteren seguir els fets més 

importants de la vida conventual i també de 

l’”Exposició d’objectes de devoció popular al 
La gran quantitat de materials aportats pel  Josep Mas: 

goigs, novenaris, rajoles, medalles, postals, documents varis… va generar un gran 
interès genealògic, documental i històric per part dels diferents assistents. 

facilitada per Rita Armejach i Carreras, sòcia núm.830 i 

Sopar del Soci. 

Aquest any 2019, vàrem celebrar el tradicional sopar del soci el divendres 14 de 
juny. L’acte es va esdevenir a la vermuteria Matalaranya, la qual ocupa un espai en 

El goig d’aquesta celebració, com sempre, fou el de poder reunir lapresencia 
Tothom va coincidir que ens vam 

sentir molt còmodes perquè vam disposar de tot el local per a nosaltres.  



 

9.- “DIADA DE LA SOCIETAT”

Dissabte 
 

L’any 2019 p
actes en col.laboració amb l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, cosa que va enriquir moltíssim la jornada, ja 
que l’exposició conjunta: 
l’objectiu: Fotografies quotidianes (1880
barrejava escen
SCGHSVN, com de personatges il.lustres pertanyents al 
fons de l’ANC. 
 

Va resultar una experiència molt positiva que, en opinió 
de la Subdirectora, la Sra. Àngels Bernal,  pot donar peu 
a properes activitats conjuntes entre les nostres dues 
entitats. 
 

Per completar el tema 
fotogràfic, tant 

important per a la Genealogia, Lai
Navarro (Coordinadora del Departament de 
Documentació i Investigació de l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya), va impartir 
la conferència: La fotografia com a eina de la 
recerca genealògica, que va suscitar un gran 
interès per part de tots els assistents.
 

Per acabar, es van entregar els diplomes d’assistència als Cursos 2018
premis del IX Concurs Literari per alumnes d’ESO. 
 

Tant la presentació com la cloenda, va anar a càrrec del nostre president, Juan
José Cortés i García. 
 
 

      9·1.- Exposició 
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“DIADA DE LA SOCIETAT” 

issabte 15 de juny.- La familia a través de l’objectiu

L’any 2019 per primera vegada es van programar els 
actes en col.laboració amb l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, cosa que va enriquir moltíssim la jornada, ja 
que l’exposició conjunta: La Família a través de 
l’objectiu: Fotografies quotidianes (1880
barrejava escenes de la vida familiar, tant de socis de la 
SCGHSVN, com de personatges il.lustres pertanyents al 
fons de l’ANC.  

Va resultar una experiència molt positiva que, en opinió 
de la Subdirectora, la Sra. Àngels Bernal,  pot donar peu 
a properes activitats conjuntes entre les nostres dues 
entitats.  

Per completar el tema 
fotogràfic, tant 

important per a la Genealogia, Laia Foix i 
Navarro (Coordinadora del Departament de 
Documentació i Investigació de l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya), va impartir 

La fotografia com a eina de la 
, que va suscitar un gran 
s els assistents. 

Per acabar, es van entregar els diplomes d’assistència als Cursos 2018
premis del IX Concurs Literari per alumnes d’ESO.  

Tant la presentació com la cloenda, va anar a càrrec del nostre president, Juan

La familia a través de l’objectiu 

er primera vegada es van programar els 
actes en col.laboració amb l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, cosa que va enriquir moltíssim la jornada, ja 

La Família a través de 
l’objectiu: Fotografies quotidianes (1880-1960), 

es de la vida familiar, tant de socis de la 
SCGHSVN, com de personatges il.lustres pertanyents al 

Va resultar una experiència molt positiva que, en opinió 
de la Subdirectora, la Sra. Àngels Bernal,  pot donar peu 
a properes activitats conjuntes entre les nostres dues 

Per acabar, es van entregar els diplomes d’assistència als Cursos 2018-2019 i els 

Tant la presentació com la cloenda, va anar a càrrec del nostre president, Juan-
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