Societat Catalana de
Genealogia,
a, Heràldica,
Sigil
Sigil·lografia,
lografia, Vexil·lologia
Vexil
i Nobiliària

-ANC- Jaume I, 33-51
51 08195-Sant
08195
Cugat del Vallès

tel.93.554.52.50
@: scgenealogia@scgenealogia.cat

www.scgenealogia.
www.scgenealogia.cat
Societat Catalana de Genealogia (SCGHSVN)

1

@SCGHSVN

ÍNDEX

1.-Informació general
1·1.-Junta
Junta de Govern
1·2.-Els
Els associats: altes i baixes
2.-Les funcions de “la Societat”
2·1.-Secretaria
2·2.-Secretaria
Secretaria Administrativa
2·3.-Tresoreria
3.-Comunicació
Comunicació ambelsassociats
3·1.-Pàgina web
3·2.-Fòrum i newsletter
3·3.-Xarxes socials
3·4.-Pàgina Web
4.-Grups i Seminaris
4·1.-Genealogia
4·2.-Seminari
Seminari Permanent de Paleografia
4·3.-Seminari
Seminari Permanent de Llatí
5.-Biblioteca
6.-Publicacions
6·1.-“Paratge”
6·2.-“Butlletí”
7.-Activitats
Activitats Acadèmiques I Culturals
7·1.-Cursos 2020
7·2.-Trobades
Trobades genealògiques
7·3.-Conferències
8.--“Diada de la Societat”

2

1.-INFORMACIÓ
INFORMACIÓ GENERAL
1.1.- Junta de Govern
Des de l’Assemblea General Ordinària del dia 11 de març de 2019
201 la Junta de
Govern de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària quedà confirmada de la següent manera:
Càrrec

Nom

President

Juan-JoséCortés
JoséCortés i García

Vicepresident

Pere Serra i Rosell

Secretària

Andrea Rovira i Bordonau

Tresorer

Antoni Cervantes i Corominas

Vocal Encarregat de les Xarxes
arxes Socials i pàgina web

Àngel Martínez i Buendia

Vocal de Relacions
elacions amb el Pais Valencià

Josep-Vicent
Vicent Ferrando

Vocal de Genealogia

Ferran Manau i Graupera

Vocal Responsable de la Biblioteca

Araceli Coll i Sanabra

Vocal de Nobiliària

Borja Querol i de Quadras

Vocal de Comunicació Externa

Ignasi Almirall i Arnal

Vocal de Paleografia

Albert Pérez i Escribano

Vocal de Formació

Camil Rull i Rigol

Vocal d’Activitats

Domènec Ribot i Martín

Vocal de Relacions
elacions amb les Illes

Rafael Serra de la Creu

Vocal Coordinadora del Butlletí

MªdelsÀngels Espert i Clanxet

Juan-José Cortés

Araceli Coll

Pere Serra

Borja de Querol

Andrea Rovira

Ignasi Almirall

Antoni Cervantes

Albert Pérez
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Àngel Martínez

Camil Rull

Josep
Josep-Vicent
Ferrando

Ferran Manau

Domènec Ribot

MªdelsÀngels Espert

1.2.- Els associats: altes I baixes
Durant l’any 2020“la Societat” va augmentar el nombre d’associats en: 31 nous
membres.
Van demanar la baixa voluntàriament, per motius personals,dotze socis.
A 31 de desembre de 2020 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 2020
9 de gener 2020
_L’ANC informa que ha modificat el seu horari de tancament pel que les nostres
activitats hauran de finalitzar abans de les 20h.
_Valoració molt positiva de la presentació de Paratge 32 i de l’èxit de convocatòria
de la conferència sobre els pergamins de Can Fatjó.
_Es fa un agraïment a les persones que han participat en el buidatge de la
biblioteca.
6 de febrer 2020
_L’IRMU rebaixa 100€ la subvenció atorgada per Paratge 32 perquè el cost final ha
estat inferior al pressupostat inicialment.
_S’anul·la el taller de GDS previst per a finals de mes, però s’acorda que es
mantindrà i es realitzarà més endavant.
_S’acorda recolzar les dues candidatures rebudes per a proposar per a la Creu de
Sant Jordi 2020 a la fundació de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona,
coincidint amb el seu centenari i al professor Jesús Alturo Perucho.
_S’informa de la intenció de crear un repositori de la Societat que serveixi com a
arxiu digital. Caldrà veure com s’estructura.
_Es concreta que l’arxiu que el sr. Pere Plana de Burgos vol donar a la Societat
consta d’una quarantena de caixes d’arxiu definitiu.
5 de març 2020
_Es confirma la recepció de tres propostes de treball en el I Premi d’Investigació
Ramon Rovira i Tobella.
_S’acorda que la Diada 2020 es dedicarà als arxius familiars i a les tipologies
documentals.
_S’aprova acollir un estudiant en pràctiques (Adrian Valero) del centre Gimbernat
amb la intenció de que activi el canal youtube de la Societat.
_Es decideix programar la visita a l’arxiu de sant Feliu de Guíxols a l’abril o maig,
aprofitant el bon temps.
_S’elabora un nou vocabulari controlat per descriure les matèries dels llibres de la
nostra biblioteca.
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2 d’abril 2020
_Primera reunió de junta virtual
_Cobrada la subvenció de l’IRMUcorresponent a Paratge 32
_Des de la secretaria legal s’informa de problemas amb la recepció de formularis
web. Ja s’està treballant per subsanar-los.
_S’acorda fer una noticia anunciant que les activitats presencials queden
ajornades fins a nou avís, però que la secretaria continuarà via correu electrònic i
telèfon mòbil. A més, s’anunciarà que s’està estudiant perquè les activitats es
puguin fer a través d’altres plataformes/ canals online.
_S’acorda realitzar un curs de diplomàtica en el que es treballi de manera pràctica
diferents tipologies documentals.
16 d’abril 2020- Reunió virtual extraordinària
_La situació excepcional que es viu comporta convocar una reunió extraordinària
en la que es parla de com es gestionaran les activitats del curs que ja estaven
programades i com es procedirà amb els cursos de formació que ja s’han iniciat.
_A més s’acorda fer un vídeo per enviar un missatge positiu i d’ànims als nostres
associats i simpatitzants.
_Es reforça la informació de suport de funcionament de les eines informàtiques i
de l’entorn web amb la creació de manuals i guies.
7 de maig 2020
_L’Arxiu Nacional de Catalunya ens comunica que no sap quan tornarà a obrir les
seves portes, pel que de momento hem de comptar que no podrem anar-hi durant
un llarg temps.
_S’informa de que ja es poden recollir elsnous carnets de socis. S’acorda no
enviar-los i s’esperarà a inicis del curs vinent.
_S’adquireix un compte GSuite (versió Business) per poder disposar de les eines
telemàtiques necessàries per fer les activitats previstes de manera virtual.
27 de maig 2020
_S’aprova incloure en el web l’enllaç a la página https://todoarbolgenealogico.com
(genealogia per als nens).
_S’acorda comprar el material necessari perquè el professorat i responsables dels
grups de treball puguin realitzar les seves tasques de manera virtual.
10 de juny 2020
_La valoració que es fa de les activitats virtuals realitzades fins ara és molt
positiva.
_El grup de Monumenta realitza un escrit per ser publicat en el butlletí anual
d’ESCAGEN.
_S’acorda que en la part privada de la nostra pàgina web i hagi un espai on els
socis i sòcies puguin publicar els seus treballs/ recerques familiars.
1 de juliol 2020
_La valoració global de les conferències organitzades com a Diada 2020 és que
han estat molt participatives. Totes les intervencions serán publicades en el nostre
canal youtube.
_S’informa de l’índex definitiu de Paratge 33, un homenatge a en Ramon Rovira.
_S’acorda fer un tiratge de 150 butlletins en paper, per tractar-se d’una edició
especial.
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8 de juliol 2020 – Reunió extraordinària
_S’acorda regularitzar la secretaria administrativa, amb el suport d’una gestoria.
_S’informa a la junta de que el nou seminari de llatí, realitzarà totes les sessions
virtuals, treballarà en dues vessants: farà sessions de caire teòric alhora que
treballaran un fons inèdit, tot fent-ne la transcripció.
_S’acorda començar el curs vinent de manera virtual.
23 de setembre 2020
_S’acorda que els nous associats hauran d’abonar el primer any la quota anual en
un sol pagament i a partir del segon any ja se’ls hi fraccionarà en les dues quotes
que tenim establertes.
_S’informa de la contractació d’un nou hosting per allotjar-hi
hi les dades generades
des de Monumenta.
_S’informa de la creació, al juliol, de la Sociedad Iberoamericana de Genealogia e
Historia (SIGEH).
1 d’octubre 2020
_S’acorda publicar la infografia en la que s’explica com hom pot inscriure’s a una
de les nostres activitats i s’aprova la nova butlleta d’inscripció als cursos de
formació.
_S’informa que el president de la Societat participarà en la darrera ponència del
cicle de conferències que la SIGEH està organitzant.
5 de novembre 2020
_S’acorda editar el Paratge 33 de paper a tot color i fer un tiratge de 750
exemplars.
_S’acorda publicar el nom dels membres dels grups de treball / seminaris a la
pàgina web, com a reconeixement de la seva tasca, prèvia autorització de
cadascun dels implicats.
_S’informa que el seminari de llatí, que el curs anterior va quedar aturat, ha tornat
a començar amb catorze persones apuntades.
10 de desembre 2020
_Des de tresoreria informen que ja han cobrat els rebuts i només hi ha hagut dues
devolucions, fet que evidencia que la depuració de la base de dades ha estat
efectiva.
_S’informa a la Junta que per garanti
garantirr totes les mesures de seguretat s’ha optat
per cercar una empresa de manipulació perquè ensobri el Paratge 33, juntament
juntam
amb
b el carnet de soci i la carta de bones festes que s’ha redactat.
_S’acorda fer una ampliació del hosting de Monumenta per tal de qu
que s’hi puguin
incorporar les imatges.
_S’informa que ja s’ha facilitat als informàtics un document en el que es relacionen
tots els continguts que mancaven traspassar a la nova web.
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2.2.- Secretaria administrativa
Responsable: Mari-Luz de la Cruz
La Secretària Administrativa va continuar treballant des de casa seva,
comunicant-se telemàticament amb la Junta i responent els correus electrònics i
les consultes de manera virtual. D’aquesta manera l’activitat de la Societat s’ha
vist afectada el menys posible tot i les circumstàncies.

2.3.- Tresoreria
Responsable: Antoni Cervantes i Corominas
El resum de Tresoreria de l’any 2020 i el pressupost per l’any 2021, els trobareu
en fulls independents

3.- COMUNICACIÓ AMB ELS ASSOCIATS
3.1.- La página web
3-2.- Fòrum i newsleter
3.3.- Xarxes socials
3·4.- Pàgina Web
Les estadístiques i estat de les xarxes socials de l’any 2020 els trobareu en fulls
independents

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, Josep-Maria Boleda i Rossell,
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:Andrés Amadeu, Rita Armejach, Lluís Dordal, Joan Osés, Miquel
Perelló, Glòria Dalmau, Elisabet Pérez i Cabré.
Durant el darrer exercici, el Grup Monumenta, malgrat el confinament global que
hem patit, va anar treballant i creixent. Es van fer contactes profitosos amb el
Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de l’Universitat Autònoma de Barcelona que
han fructificat amb un Conveni Marc de col·laboració, tot i que, des de feia uns
mesos es feien treballs de buidatges conjuntament. El CED disposad’una plantilla
de buidatges que ha resultat ser, pràcticament igual a la que Josep-Maria Boleda
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va confeccionar pels buidatges de Monumenta; per tant, podem garantir que els
treballs conjunts estan ben encaminats.
Un segon apartat de col·laboració
laboració és el que s’està portant a terme amb l’Arxiu
Històric de l’Arquebisbat Tarragona. L’Arquebisbat ja té digitalitzats els llibres
sacramentals de totes les parròquies de la seva diòcesi, i el Grup Monumenta
n’està realitzant els buidatges. En el mateix sentit, s’han tingut contactes i
converses que han fructificat en acords puntuals amb l’Arxiu
’Arxiu Diocesà de
Barcelona i també amb el de Girona.
Un altre punt d’atenció són els contactes que van començar amb el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya per intercanviar informació útil pels
buidatges de Monumenta, canalitzats a través dels ConsellsComarcals.
Totes aquestes accions ens han portat a la necessitat de fer créixer la plantilla de
buidatges actuals. Monumenta en aquests moments es centra en l’ampliació del
grup de buidatges i per aquests motiu es farà, en breu, una crida a tots
t
els socis
de la nostra entitat perquè facin una aportació del seu temps i assumeixin, els que
puguin, formar part de l’equip.
Les parròquies que ja están buidades s’han anat penjant del web de la Societat i
cal identificar-se per tenir accés al seu contingut. Aquest és un altre punt que s’ha
normalitzat.

4.2.- Seminari Permanent de Paleografia
Responsable i coordinador: Avel
Avel·lí André i Gabián
Membres del Seminari:Avel
Avel·lí André, Albert Pérez, Araceli Coll, Carles Raurell,
Enric Ximenis, Ferran Manau, Maria dels Àngels López, Miquel Domingo, Pedro
Plaza, Pilar García, Puri Fernández, Raimon Jordi, Rosa Salvador, Tomasa
Mayordomo, Rita Armejach, Marc Llamas, Clara Dalmases, Laura Nomen,
Assumpció
ó Rehues, Joan Fonollosa, Antoni Mundet.
Adaptat plenament a les noves tecnologies i plataformes virtuals, el seminari de
Paleografia continua la seva tasca d’edició documental dels fons de Vilassar de
Dalt i la Confraria del Sant Esperit a través del treb
treball
all grupal de tots els seus
membres. A més a més, també hem de remarcar l’interès d’aquesta ciencia dins la
Societat amb la incorporació de nous membres al seminari que donen embranzida
al nostre projecte.
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4.3.- Seminari de Llatí
Responsable i coordinador: Albert Pérez i Escribano
Membres del Seminari:Maria dels Àngels López, Miquel Domingo, Araceli Coll,
Mari Luzde la Cruz, Pedro Plaza, Puri Fernández, Dolors Buxó, Tomasa
Mayordomo, Joan Fonollosa, Rosa Salvador, Laura Nomen, Clara Dalmases,
Assumpció Rehues, Assumpta.
Després d’un parèntesi de gairebé un any, el Seminari de Llatí va reenprendre
novament l’activitat a les darreries de l’any 2020.
El Seminari ha planificat el seu marc d’actuació en dues línies de treball ben
definides. D’una banda, l’aprenentatge de la gramática llatina mitjançant el
desenvolupament de clases teòrico-pràctiques per tal d’assolir els fonaments que
ens facultin a realitzar una bona traducció i, d’altra, una aproximació a la ciencia
Diplomàtica a través de l’estudi de l’estructura interna de les diverses tipologies
documentals, centrant el seu marc d’actuació en l’anàlisi de les clàusules i el
procés de gènesi documental. Amb un total de setze participants, el seminari ha
agafat embranzida i esperem que més socis s’hi vulguin afegir.

5.- BIBLIOTECA
L’activitat a la Biblioteca es va veure interrompuda a causa de les restriccions
horaries de l’Arxiu Nacional, que no han permés l’entrada a la seu de la Societat
des del mes de març.

6.- PUBLICACIONS
6.1.- “Paratge”
Directora: Andrea Rovira i Bordonau
Secretari del Consell de Redacció: Oriol Canals i Zapata
De manera virtual, es va fer la presentació del darrer número de la revista
científica que publica anualment la Societat: Paratge 33. L’any 2020 destacà, no
només per les col·laboracions de caire genealògic i l'edició en color que s'ha fet en
paper, sinó per ser una publicació que homenatgia a un dels socis i, per un breu
període, president de la SCGHSVN, en Ramon Rovira i Tobella.
Les circumstàncies viscudes no van permetre que l'acte es pugués realitzar de
manera presencial, però això no va impedir que es recordés a un investigador i
apassionat de la genealogia i l'heràldica com en Ramon Rovira i Tobella. Hi van
assistir amics, familiars, autors d'articles i un gran nombre d'associats que van
voler participar d'aquest esdeveniment.
A més, es va poder gaudir d'unaconferència sobre la "Reconstrucció de
deuarbrestroncalsd'hereus de masos del Vallès (s. XIII-XX)" a càrrec del sr. Esteve
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Canyamenres, autor d'un dels articles de Paratge 33 i gran amic d'en Ramon
Rovira i Tobella.

6.2.- “Butlletí”
Responsables: MªdelsÀngels Espert i Clanxet i Juanjo Cortés i García
Donades les dificultats, no es va poder mantenir la publicació dels dos números
habituals del Butlletí, i només se’n va publicar un amb més pàgines al mes de
novembre, que recollia les activitats, gairebé totes virtuals i telemàtiques dutes a
terme des del mes de març.

7.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS
7.1.- Cursos 2019
Cursd’Iniciació a la Genealogia, a càrrec de Camil Rull i Rigol
Dijous, del 20 de febrer al 26 de març
Arran de la crisi sanitària, la Societat va inaugurar el cicle de cursos en format
virtual. Una eina que va tenir una molt bona acceptació per part dels socis i altres
persones alienes a la Societat, augmentant considerablement la participación
d’aquest cicle formatiu respecte anys anteriors amb una assistència de disset
persones. En l’àmbit teòric i pràctic, l’alumnat va mostrar gran interès per les
temàtiques impartides al curs sobre l’evolució de l’escriptura llatina, aportant
textos de la seva recerca personal per tractar a les diverses sessions del curs a
més a més del material ordinari. Una experiència positiva que, d’ara en endavant,
suposarà un canvi en l’organització dels cicles formatius de la nostraSocietat,
implementant alhora el caràcter presencial i virtual.
Cursd’Iniciació a la Paleografia, a càrrec d’Albert Pérez i Escribano
Dimecres, del 28 d’octubre al 2 de desembre
A l’igual que el Curs de Genealogia, també el d’Iniciació a la Paleografia es va
impartir de manera virtual, amb gran èxitd’assistència.

7·2.-Trobades genealògiques 2020
El dia tretze de febrer va tenir lloc l’últimaTrobada a Vila Florida, dirigida per
Ignasi Almirall i Borja Querol, que va comptar amb l’assistència de catorze socis i
d’altres interessats, provinents de Casa Elizalde.
Tots els assistents van presentar el seus temes d’estudi i comentàren els
problemes que tenien per desenvolupar-los.
La resta de Trobades ja es van a ver de fer de manera virtual, alternant-se Ignasi
Almirall, Borja Querol i Camil Rull en la direcció.
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7·3.- Conferències
_dilluns 13 de gener: Experiències sobre la recerca familiar, a càrrec de Domènec
Ribot i Martín (Historiador, críticd’Art, soci núm.935 i membre de la Junta de
Govern de la SCGHSVN).
_dimarts 28de gener: Teorías e hipótesis del
linaje de los vizcondes de Cabrera,a càrrec
del’Excmo. Sr. Don Ernesto Fernández-Xesta
y
Vázquez
(Director
de
la
Real

AcademiaMatritense
Genealogía).

de

Heráldica

y

_dilluns 10 de febrer: Documents escrits i
paisatge històric, a càrrec de la Dra. Maria
Soler.
La Dra. Maria Soler Sala va intervenir a la
SCGHSVN
per
parlar
sobre
noves
perspectives d’estudi del paisatge medieval
a
través
de
l’ús
de
SIG
(Sistemesd’InformacióGeogràfica).
Tot
establint les bases de la reconstrucció del
paisatge històric català en els estudis de l’historiador Alfred Mauri. La
conferenciant va presentar als nostres socis una nova perspectiva de tractament
de la informació de les fonts documentals, a
través de la seva introducció en una base de
dades i la seva posterior integració en l’espai,
tot realitzant mapes que permeten condensar
la informació de les fonts i comprendre millor
els processos i fenòmens històrics (xarxes
comercials, xarxes de centres monàstics,
etc.).
_dilluns 23 de març: Informació sobre els tipus
documentals que es troben en els notaris medievals, a càrrec d’Albert Pérez.
La conferencia va haver de ser suspesa degut a l’Estat d’Alarma decretat pel
Govern de l’Estat amb motiu de la crisi sanitària creada pel Covid-19
Al mes d’abril es van reemprendre les conferències a la Socieat, però aleshores ja
en format virtual, i així van continuar fins al mes de desembre.
_dilluns 27 d’abril:Genealogia Viva, a càrrec de Mireia Nieto
Conferència i presentació del llibre del mateix nom, a càrrec de la seva autora.
_dilluns 18 de maig: La gènesi de la institució notarial i la seva implantació a

Catalunya: els registres notarials com a eina per a la recerca històricagenealògica (s. XIII-XIX), a càrrec d’Albert Pérez i Escribano
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En l’àmbit de la història de la cultura escrita, pocs són els temes que hagin
suscitat tant interès per part dels investigadors d’arreu d’Europa com l’estudi de
la institució notarial. Consagrada com una de les institucions més antigues del
nostre panorama politico-jurídic,
jurídic, la seva activitat fou fonamental per regular de
forma sistemàtica i amb seguretat el tràfic jurídic de les societats occidenta
occidentals a
partir dels segles XII-XIII.
XIII. Així doncs, la conferència presenta l’establiment de la
institució notarial a Catalunya, tot analitzant l’evolució dels seus essentialia (la
figura del notari com a pública persona i l’instrument notarial) fins la promulga
promulgació
de la “Ley del Notariado” de 1862, amb l’objectiu de mostrar la seva importància i
la riquesa dels registres notarials com una eina fonamental en la recerca històrica
històricagenealògica.

_dilluns 18 de novembre: Dones de l'amor a la ràbia, a càrrec del Sr. Joan Riart i

Vendrell, psicòleg, membre de la SCGHSVN i divulgador de la història del món
rural del Solsonès i, mésconcretament, del seu poble Lladurs, que malauradament
ens va deixar el passat 12 de gener a l’edat de 76 anys.
En format virtual, d’acord amb l’adaptació a les noves tecnologies cada vegada
més consolidades al sí de les nostres disciplines i activitats, l’autor va fer un repàs
a la seva bibliografia històrica
històrica-genealògica
genealògica i ens va presentar el seu llibreDones de
l'amor a la ràbia, que tracta d’un seguit de relats independents sobre el món rural
dels segles XIX-XX on les protagonistes de l’acció són dones. Un relat que, a més a
més d’introduir l’oient i el lector en una història rural de les mentalitats, suposa un
paradigma d’estudi fonamentat en un bon anàlisi i explotació de les fonts
històriques consultades.
16 de novembre
novembre:Blasonamiento Heráldico: Metalenguaje de la
Terminología Heráldica, a càrrec del sr. Manuel Monreal Casamayor, membre del
_dilluns
dilluns

Consell assessor heràldic del Consell d'Aragó.

_dilluns 14 de desembre: Reconstrucció de deu arbres troncals d'hereus de masos

del Vallès (s. XIII-XX), a càrrec d’ Esteve Canyameres, autor d'un dels articles de
Paratge 33 i gran amic d'en Ramon Rovira i Tobella, que d’aquesta manera feia la
cloenda al seu homenatge pòstum.
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9.- “DIADA DE LA SOCIETAT”

L’any 2020la Diada va haver
d'adaptar-se a la nova
realitat que estavem vivint i
per aquest motiu es va
reformular com un cicle de
videoconferències/ trobades
en les que es va tractarla
recerca
genealògica
i
familiar
en
determinats
moments de la nostra vida, a
partir
de
l'anàlisi
i
informacions
que
ens
aporten els documents.
"Documents
s'englobaren
ren
quatre espais participatius
que van voler acostar als
nostres
ostres socis i simpatitzants
la genealogia i que es
conceben com un espai
d'aprenentatge i d'intercanvi
d'experiències.
Sota

d'una

el

titol

vida"
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“Memòria-20
2020”” de la Societat Catalana de
Genealogia, Heràldica, Sigil
Sigil·lografia,
lografia,
Vexil
Vexil·lologia i Nobiliària”
Jaume I, 33-51
51 (ANC) -08195-Sant
Sant Cugatdel VallèsVallès
Tel. 93.554.52.50
Adreçaelectrò
Adreçaelectrònica: scgenealogia@scgenealogia.cat
Pàgina
gina web
web: www.scgenealogia.cat
31 de desembre de 2020
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