
1

BUTLLETÍ
Núm. 24

EDITORIAL

Fa molts anys, que la Junta de la Societat va recollir la iniciativa de diversos associats per 
iniciar la tasca de crear una base de dades de cognoms de tot Catalunya. Aquesta iniciativa, 
enquadrada dins de la disciplina de Genealogia, li varen donar el nomde Monumenta. Cal 
reconèixer la tasca portada a terme pels socis i sòcies, que des de l’inici prengueren el com-
promís de fer els buidatges dels llibres Sacramentals de diverses parròquies, quines dades es 
varen passar a una plantilla per tenir-les classificades i ordenades. El projecte Monumenta  
és una tasca molt gran que reclama l’esforç i la voluntat de molts associats.
En el decurs de tots aquets anys la plantilla amb la qual es treballa, ha sofert diferents retocs 
fins que s’ha arribat al punt que hem cregut que calia fer-la més dinàmicai que calia adequar-la 
als mitjans actuals per què arribés a tots els socis amb més facilitat. La nova plantilla està 
formada per diferents pantalles intercomunicades entre elles que li dona més dinamisme.
Amb el temps, les persones que han passat pel grup, ha estat divers, però actualment no som 
suficients. Aquesta tasca és tant important com gran i necessita socis i sòcies que vulguin 
integrar-se en el grup per poder completar un servei que altres països ja el tenen resolt. El grup 
que forma Monumenta necessitaincorporar persones que vulguin col·laborar en el buidatge 
de dades, feina que es pot fer des de casa, per avançar en un projecte que és de tots i per a tots. 
Doneu el pas i afegiur-vos-hi!

Ferran Manau i Graupera 
(Soci núm. 592. Coordinador del Projecte Monumenta)

LES NOSTRES ACTIVITATS

Diada de La Societat

Dissabte, 10 de juny de 2018. Com que enguany s’ha celebrat l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural, des de La Societat vam voler sumar-nos a aquest esdeveniment que permet refle - 
xionar sobre les conseqüències de la transició a l’entorn digital, la pressió ambiental i física 
sobre llocs que formen part del patrimoni i el tràfic il·lícit de béns culturals, i des de les nos-
tres disciplines oferir una mostra d’aquest ric patrimoni cultural, material i immaterial, que 
posseïm i que ens permet explicar el passat.
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Un llegat del passat que abasta recursos en moltes formes i as-
pectes i que vam intentar reflectir en una modesta exposició i 
posterior col·loqui a la conferència impartida per na Cèlia Ga-
rolera.
Sota el títol: Les nostres disciplines, part del Patrimoni Cultural, 
es va desenvolupar el següent programa:
•	 Benvinguda a càrrec del president, Juan-José Cortés.
•	 Conferència “Patrimoni immaterial: el coneixement oral i la 

pervivència de les experiències passades” a càrrec de la Na 
Cèlia Garolera i Riera, que va ser presentada per Araceli Coll 
i Sanabra.

•	 Lliurament dels premis del Concurs de Sant Jordi. Categoria 
3, alumnes d’ESO. Guanyadors de l’Escola Thau de Sant 
Cugat (premis que trobareu en l’annex a aquest Butlletí).

•	 Lliurament dels certificats d’assistència als cursos de l’any 
2017- 2018, a tot l’alumnat que hi eren presents.

•	 Aperitiu de cloenda i una copa de cava per a tots els assis-
tents.

Durant tot el matí els nostres associats van anar passant pels 
diversos espais de l’exposició. També s’hi van afegir visitants de 
l’Arxiu Nacional, que celebrava la seva Jornada de Portes Ober-
tes. Respecte a aquest fet, vam rebre una proposta per part de la 
subdirecció, per organitzar actes conjunts el proper any, propos-
ta que va ser acceptada de molt bon grat per la nostra Junta de 
Govern i que més endavant podrem concretar.

Andrea Rovira i Bordonau (sòcia núm. 719)
Maria dels Àngels Espert i Clanxet (sòcia núm. 500)
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Sopar del Soci

Aquesta vegada el Sopar va esdevenir un acte força especial i 
emotiu, ja que es va convertir en el Sopar de l’Àngels.
Després de vint anys al capdavant de la Secretaria de la 
SCGHSVN, aquest any 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-i-plau de molts associats va decidir 
fer-li un homenatge el dia del Sopar, tot i que a 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.
A l’hora dels postres van començar els homenatges: paraules 
d’agraïment del president i d’alguns dels presents, obsequis 
institucionals en nom de tots els associats, un àlbum de fotogra-
fies dels vint anys, que li van obsequiar els membres del Semi-
nari de Paleografia, i altres de mes personals dels diversos 
companys, a part d’un munt de signatures de persones que no hi 
van poder assistir però que es van voler sumar a l’homenatge.
Una bonica nit que l’Àngels va agrair de tot cor, en companyia 
de la seva filla, a tothom. 

(Nota de la Redacció)

Conferències – Visites culturals

Dilluns, 9 d’abril de 2018. Conferència: Masos i Genealogia: 
Principis bàsics de recerca, a càrrec d’Esteve Canyameres i 
Ramoneda.
Un cop més l’Esteve ens va infondre entusiasme amb els seus 
coneixements sobre masos, masies i genealogia. Recordem que 
l’any passat va venir per presentar-nos el llibre de les masies de 
Terrassa. Ara està preparant un nou llibre sobre genealogia i 
masies d’una població del Vallès. La conferència va començar 
partint de les viles alt medievals fins els masos moderns, o sigui 
del s. X fins al XX. Una exposició en múltiples diagrames amb 
diferents tipologies de masos segons unes acurades classificaci-
ons en extensions, jurisdiccions, situacions tot dins la Catalunya 
Vella. 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 com-
pletar més punts de vista. Van incidir amb anècdotes les curio-
sitats arquitectòniques d’algunes masies. 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 trobar. Una conferència que va 
satisfer pel nombrós públic assistent.

Ramon Rovira i Tubella (soci núm. 144)
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Dilluns, 14 de maig de 2018. Conferència: Fons documentals 
per a l’estudi de la repressió franquista a Catalunya; els “Su-
maríssims” i els expedients d’interns dels centres penitencia-
ris, a càrrec d’Enric Tarradellas i Prat (Tècnic arxiver de l’Àrea 
de Fons de l’Administració de l’Arxiu Nacional de Catalunya).
El tècnic arxiver Enric Tarradellas ens va donar detalls de com 
es van anar desenvolupant aquet important projecte que va co-
mençar a finals del 2002 fins avui. L‘ANC comença amb un 
primer estudi per delimitar i comprovar l’estat de conservació 
de la documentació sobre la que s’havia d’actuar...
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 Ca talunya i que s’han conservat a la seu del Govern mili- 
tar de Barcelona. “Sumaríssims”.
Avui després de tractar més de 99.000 procediments, s’han vist 
afectades més de 66.000 persones, per exemple.
El que ha servit ens diu, per finalitzar. Un Arxiu Obert, a l’abast 
de tothom, ha promogut la veritat, la justícia i la reparació pro-
vocada en el conflicte bèl·lic entre 1936-1939. I les administra-
cions han hagut de accelerar la reparació econòmica i moral de 
les persones repressaliades pel règim franquista.

Dilluns, 18 de juny de 2018. Conferència de cloenda: Genè-
tica i Genealogia,a càrrec del Dr. Carles Lalueza Fox (Dr. en 
Biologia per la universitat de Barcelona i actualment a l’Institut 
de Biologia Evolutiva - CSIC-UPF).
El professor Carles Lalueza embarcat en la divulgació de la cièn-
cia de manera significativa ens del·laïta amb un interessant dià-
leg entre genètica i genealogia.
Comença fen un repàs de nocions bàsiques de genètica des del 
punt de vista de la genealogia. Amb gràfics ens demostra la 
ancestralitat europea a través dels genomes. I mitjançant els seus 
estudis arribem a saber quin ADN es el comú entre els europeus. 
I ens fa una reflexió interessant: “Per lluny que estiguem física-
ment, es impossible no estar connectats genèticament”.
Sabem que els nostres avantpassats han anat migrant arreu del 
mon, nosaltres sóm llibres, portem la informació de la migració 
al llarg de la història en la nostra genètica.

Dilluns 2 d’octubre de 2018. Conferència d’obertura del Curs 
2017-2018: Genealogies en set capses de documents, conferèn-
cia a càrrec de la sra. Dory Sontheimer (Llicenciada en Far màcia 
i Òptica a la Universitat de Barcelona. Estudis d’història con-
temporània i des de l’any 2006 involucrada en la investigació de 
la història familiar entre 1933 i 1945).
La primera conferència del present curs va anar a càrrec de Dory 
Sontheimer, autora dels llibres “Les Set Caixes” (que va tenir 
un reportatge al Sense Ficció de TV3) i “La Vuitena Caixa”, qui 
ens va explicar de primera ma la seva experiència en la recerca 
de la seva història familiar.
Aquests dos llibres parlen d’una història ben trista però d’una 
recerca ben interessant, sobre tot per a nosaltres, apassionats per 
les històries familiars, que comença a partir de set caixes que 
l’autora va trobar amagades en un altell de casa dels seus pares, 
quan la seva mare va morir.
El relat sobre el passat familiar que va trobar en aquelles caixes, 
i que ella desconeixia, és realment corprenent i apassionant: va 
descobrir que més de 40 membres de la seva família van ser 
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.

Ignasi Almirall i Arnal (soci núm. 277)
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Divendres, 26 d’octubre de 2018. Visita guiada al Centre de 
Col·leccions del MUHBA (Museu d’Història de Barcelona).
Gestionada pel nostre company Ignasi Almirall (soci núm. 277) 
vint-i-dues persones vàrem gaudir d’una visita al Centre de Col-
leccions del MUHBA, guiats pel seu director Josep Bracons (Lld. 
En Història de l’Art) i Emili Revilla, cap de l’arxiu arqueològic.
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 i explicant-nos tot el procediment pel que passen les 
peces des de que es troben a l’excavació, fins que s’entreguen als 
museus o passen al fons de l’arxiu.
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. 
En aquesta unitat s’hi recull informació sobre les transformaci-
ons de la ciutat, sobretot els últims anys, i ens va deixar molt clar 
que no es tracta d’un magatzem, sinó la seu del Patrimoni de 
Béns Culturals per explicar la història de Barcelona, que van des 
de restes arqueològiques, les maquetes dels projectes olímpics, 
fins als objectes deixats a la Rambla després de l’atemptat de 
l’agost de 2017.
La visita va ser molt interessant i molt didàctica per part dels 
nostres guies.

Maria dels Àngels Espert i Clanxet (sòcia núm. 500)

Cursos 

Els dimecres del 4 d’abril al 9 de maig de 2017, Juan-José Cortés 
i García va impartir el ja habitual Curs d’Iniciació a la Paleo-
grafia, amb una assistència de sis persones, que van seguir-lo 
amb gran interès i amb la intenció de seguir aprofundint en la 
matèria. 
Amb aquest, es donava per tancat el cicle de Cursos 2017-2018, 
cicle que es repetirà al 2018-2019, ampliant l’oferta de matèries.

ELS NOSTRES SEMINARIS

El 25 de setembre van començar puntualment les sessions de 
treball del Seminari Permanent de Paleografia, coordinat per 
Avel·lí André i Gabián, que continua treballant amb la trans-
cripció dels pergamins de la masia de Can Fatjó del Moli. Els 
pergamins que composen aquest diplomatari, malauradament 
n’hi ha que han patit l’efecte de l’aigua o humitats, i altres que 
estan molt esquinçats. Dels que es poden treballar, el grup de 
paleografia està realitzant una gran tasca de recuperació.
Les sessions s’aniran repetint cada dues setmanes intercalant-se 
amb el Seminari de Llatí, coordinat per Marta Planas i Giné, 
que va començar el 9 d’octubre. 

El 26 de setembre també començaren les sessions de treball del 
Grup Monumenta, coordinat per Ferran Manau i Graupera, 
que s’aniran repetint un cop cada mes.
Us convidem a participar en el Grup, tenim una feina molt llar-
ga per fer...
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QUÈ PASSA FORA DE “LA SOCIETAT”?

VIII Trobada Clanxet, 5 de maig de 2018

Ja fa vuit anys, sí vuit, que els Clanxet descendents de Carles 
Clanxet i Cuchillo, el patriarca de Cambrils, ens anem reunint 
per no perdre les nostres arrels i identitat, esperant que les nos-
tres Trobades tinguin continuïtat en les generacions que ens 
segueixen, tot i que serà força difícil donades les circumstàncies 
ac tuals, en que els joves han d’exiliar-se per motius de treball, 
econòmics o familiars...
Aquesta vegada ens rebia Tarraco la Imperial, on a mig matí 
ja ens esperaven els nostres amfitrions: la Maria-Teresa i el 
Carles, que ens havien preparat un bonic recorregut per la que 
és des de fa disset anys Patrimoni Mundial de la Humanitat per 
la Unesco. 
Doncs bé, com era previst, vint-i-un Clanxet (no hi eren malau-
radament tots, tots), vàrem fer cap puntualment al Portal del 
Roser i després dels petons i abraçades ben sinceres, entràrem 
al Passeig Arqueològic seguint les muralles del segle II a.C... La 
Torre dels Templers (segles XIII-XV), l’estàtua d’Octavi August 
de Prima Porta, rèplica de l’original que s’exposa als Museus 
Vaticans i que va se regalada a la ciutat per Benito Mussolini, la 
Torre d’en Tintorer... Aquesta passejada reposada esdevingué 
molt familiar, ja que anàvem xerrant ara amb un cosí, ara amb 
un altre i comentant les “pedres velles” i “potes ciclòpies” que 
anàvem trobant.
El dia ens acompanyà: fresquet, però per la setmana de pluja 
diària, creiem tinguérem una gran sort.
Repartits ens els diversos cotxes, enfilarem per la carretera de 
Valls-Lleida fins trobar el restaurant “El Pont del Diable”, que 
com el seu nom indica, està a l’àrea de servei al costat de l’Aqüe-
ducte. Allà es van integrar cinc Clanxet més. Pica-pica, dos plats, 
postres, vi, cava, cafè i “xupito” ... tot ben presentat, abundós i 
exquisit.
Abans de acomiadar-nos, els nostres amfitrions ens van obse-
quiar a tots amb una bosseta amb una ampolleta d’oli de roma-
ní i un manadet de farigola, tot collit als peus de l’Aqüeducte, 
un planell de la Tarraco Romana i uns fulls amb la història 
familiar de Mariano Clanxet Regnard, recollida per Jordi 
Morant Clanxet, que no pogué assistir a la Trobada per motius 
de mobilitat. Tanmateix la Maria-Dolors (la degana de la fa-
mília) ens donà un bonic recordatori dels seus primers 90 anys...
Gràcies “nena”!
Per acabar la jornada, gairebé la meitat s’arribaren fins a la llar 
dels Clanxet-Gas i allà conegueren part dels records que conser-
ven de l’avi Carles Clanxet i Regnard.
Foren vint-i-un els reunits: gràcies sinceres a tots i: Fins a Cam-
brils, seu i bressol...!

Carles Clanxet i Montserrat
Maria dels Àngels Espert i Clanxet (sòcia núm. 500)

Encuentro familiar en Bárcena Mayor (Cantabria)

Durante los días 17, 18 y 19 de agosto tuvo lugar en la población 
cántabra de Bárcena Mayor un encuentro familiar organizado 
por nuestro socio Juanjo Cortés García.
Procedentes de diversas poblaciones: Ceuta, Cádiz, Jerez de la 
Frontera,Guadacorte, Getafe, Valldoreix, Torrelavega y Santan-
der, el encuentro contó con más de cien asistentes. El día 17 por 
la tarde se dió la bienvenida a los asistentes en la iglesia, donde 
acto seguido hubo una conferencia-tertulia sobre la historia de 
dicha población y de sus familias. En la iglesia se expusieron las 
genealogías de los asistentes al encuentro, alguna de ellas de 1m 
de alto por 3m de ancho. El día 18 estuvo centrado en la romería 
en la braña y ermita de la Virgen del Moral. Un nutrido grupo 
subió caminando. Después de participar en la misa y en la pro-
cesión, algunos de los asistentes cantaron y bailaron montañesas. 
A la comida de la romería asistieron más de 80 participantes del 
encuentro. Por la noche los asistentes participaron en la verbena 
popular organizada por el Concejo de Bárcena Mayor. El domin-
go 19, los asistentes visitaron los edificios más emblemáticos del 
pueblo, en la ruta los más mayores pudieron explicar algunas 
historias familiares asociadas a la topografía del lugar. Tras la 
visita se celebró la comida de hermandad. En los postres, algunos 
de los asistentes cantaron montañesas. A cada familia se les 
obsequió con una genealogía. Por la tarde los asistentes dieron 
un paseo hasta la ermita del Carmen, tras la visita al templo, el 
organizador fue obsequiado con un tejo que se plantó junto a la 
ermita, quedando allí como símbolo y recuerdo del encuentro 
familiar.

Juanjo Cortés i García (soci núm. 234)
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Una consulta a l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà 
(ACPS) a Sort

Les visites als Arxius, que tot sovint hem de fer els genealogis-
tes a la recerca de dades, ens han portat a l’ACPS, en el marc 
incomparable de l’alt Pirineu i en un moment de desgel en el qual 
els rius i rieres anaven plens d’aigua i de remor fonda i cristal·lina 
dels salts entre roques. El riu Noguera Pallaresa baixava, a mig 
maig, esplendorós i tumultuós bordejant el límit de la llera aquí 
a Sort, no és estrany que més avall inundés planes i poblacions, 
tot i els pantans.

ELS SECRETS DELS ARXIUS – DIVERSES INFORMACIONS D’INTERÉS

L’Arxiu del Pallars Sobirà custodia abundant documentació de 
les valls pirinenques.
És un arxiu important com es pot observar a través del fons que 
conté, i que pot buscar-se a la xarxa. 
Com a dades novadores que no es poden trobar on-line, cal 
destacar les tasques més recents:
•	 Actualment,	maig	del	2018,	els	tècnics	estan	acabant	l’inven-

tari de l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal) d’uns municipis 
de la Vall de Cardós: Llavorsí, Tírvia i Farrera.

•	 Estan,	així	mateix,	gestionant	la	transferència	d’uns	50	metres	
lineals, de l’Ajuntament de Sort amb el suport de l’Adminis-
tració Local dels ajuntaments de Sort, Soriguera i Farrera fet 
que suposa una intervenció i formació del personal d’aquests 
municipis.

A 31 de desembre del proppassat 2017 l’arxiu custodiava 1.387 
metres lineals de documentació i 95.000 documents no textuals, 
la majoria imatges.

Consulta a l’Arxiu Comarcal de la Noguera (ACN)  
i a la Parròquia de Balaguer

Seguir el rastre dels avantpassats també ens va portar durant el 
juny de 2018 a Balaguer.
Varem fer les consultes a l’Arxiu Comarcal i especialment a la 
Parròquia de Balaguer, consultada el 18-06-2018.
És interessant que els genealogistes sàpiguen que a la Parròquia 
ho tenen tot digitalitzat i amb índex dels cognoms minuciosament 
llistats, però no penjat a la xarxa. La consulta és lliure així com 
les anotacions que es vulguin fer. Si es vol foto, o còpia o repro-
ducció d’una pàgina d’algun dels llibres sacramentals cobren 3€ 
per pàgina. 
Ho controlen i treballen els voluntaris de la parròquia. 
El primer llibre de baptismes va del 1488 al 1576 i segueixen 
fins a l’actualitat.
El de matrimonis es remunta al 1597. Així com els de defuncions.
Horari (previ contacte): de 12h a 14h els dies de cada dia.
La parròquia està en l’església del Sagrat Cor. L’església ocupa 
un xamfrà de tres carrers: c/Ramon i Cajal, c/ Barcelona, 18, i 
c/ Cardenal Benlloc. La parròquia està al c/ Ramon i Cajal.

La Directora de l’ACPS, Carme Maria Marugal i el nostre soci Joan 
Riart.

Imatges del dipòsit de l’ACPS.
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Consulta a l’Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG)

Durant el juny de 2018 hem fet consulta a l’ACSG. Situat al  
Pg. Jaume Balmes s/n. 
Hem estat ben atesos, no solament per les nostres peticions sinó 
també amb els suggeriments i orientacions en les recerques. És 
un fons abundant i si algun genealogista té avantpassats per la 
Segarra, segur que tindrà possibilitats i eficiència en aquest 
Arxiu Comarcal.
L’Arxiu té un llibre notarial interessant, conté models o exemples 
de diverses tipologies de documents i contractes a redactar pels 
notaris. És com un formulari per a la redacció dels instruments 
notarials del any 1628. Per exemple, de testaments, o documents 
tant concrets com la venda d’un censal creat per un difunt, o 
document sobre la creació d’un censal amb obligacions especials, 
o document d’una sentència arbitral, etc.
A Cervera, a part d’aquest Arxiu Comarcal, també pot ser d’in-
terès pels genealogistes saber que hi ha l’arxiu judicial que  
es denomina Dipòsit Central de Cervera (DCCRV), sota la 
coordinació de l’Arxiu Central de l’Audiència Provincial de 
Lleida. Està ubicat a l’edifici dels Jutjats de Cervera, al carrer 
Estudivell núm. 15. Com indica el nom, arxiva actuacions 
judicials. Els genealogistes que busquen qüestions judicials 
antigues, millor que abans d’arriscar-se a una possible visita, 
intentin la consulta via e-mail.

BPEB. Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona

Diputació 231. 08007 Barcelona
Tf.: 934 541 607
info@bibliotecaepiscopalbcn.org. 
Situada en el Seminari de Barcelona. Lloc on hi ha les facultats 
de Filosofia i de Teologia de la Universitat Ramon Llull i altres 
estudis.
La biblioteca, lògicament, està especialitzada en Clàssics del 
Cristianisme, Filosofia i Teologia, Història de l’Església, art 
cristià, etc.
Per qüestions genealògiques ens poden interessar alguns aspec-
tes religiosos, els clàssics cristians i la història de l’església.
Però també té altres apartats sobre Fons Documentals i Històrics 
que conté llibres interessants com el que he consultat del 1600 
de Pere Gil.

Tenen l’original del 1600 que han acabat de restaurar i el facsímil 
del 2002. La portada d’aquest darrer diu: Iglésies, Josep (2002). 
Pere Gil S.J. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya, 
seguit de la transcripció del llibre primer de la Història Catha-
lana en lo qual se tracta de historia o descripció natural, ço es 
de cosas naturals de Cathalunya. Barcelona: Societat Catalana 
de Geografia. Institut d’Estudis Catalans (registre de la biblio-
teca: R.287.206)

Per què ens pot interessar aquest volum?

És un registre minuciós de la situació de Catalunya en els aspectes 
naturals. Conté apartats des dels ocells, tipus de cultius, animals 
domèstics i fers, fins a plantes medicinals, que es troben en el 
Principat a l’inici del XVII.
Hi ha d’altres apartats interessants com les explicacions sobre 
els llocs on hi ha arbres adequats per a la confecció de naus amb 
les fustes més adients.
I dos apartats cronogràfics, un des de l’any 1000 al 1500 sobre 
“senyals i effectes naturals...” i l’altre apartat que continua del 
1500 fins a aquells moments del 1600.
En ambdós explica, seguint la cronografia, els desastres naturals 
ocorreguts per tot Catalunya com terratrèmols, aiguats, sequeres 
importants amb les rogatives i processons i els llocs on es feren. 
I les successives pestes que afectaren a viles catalanes, amb 
dades concretes i minucioses.
Llibre valuós per recerques sobre l’Edat Mitjana explicada de 
primera mà. Encara que, en general, no parla de persones con-
cretes, si que ho fa de pobles, viles i ciutats, amb els principals 
fets ocorreguts.
És Biblioteca Pública, amb el carnet de la Biblioteca de Catalunya 
es pot entrar.
Cal notar que no es poden fer fotografies. 
Si cal alguna reproducció es poden fer fotocòpies, comprant una 
tarja per 1’60€ i afegint-hi les fotocòpies que surten a 0’07€.

Joan Riart i Vendrell (soci núm. 864)
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ESPAI D’HERÀLDICA

ESCUTS I BANDERES OFICIALITZATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
DES DEL MES DE SETEMBRE DE 2017

Baró-Varó

Llinatge originari de Catalunya. Va tenir diferents cases solars 
a Aragó, Catalunya i València.
Bertomeu Baró era veí de València en 1306-1316, i Gureu Baró 
ho era en 1354-1373. Jachme Baró era veí de Sant Mateu (Cas-
telló) en 1379, i Domingo Baró ho era de Bojar (Castelló) en 
1396. Berthomeu, Gonçalbo i Johan Baró ho eren de Xàtiva 
(València) en 1421. Gonçalbo, Johan i Jofré Baró eren veïns 
insaculats de Xàtiva en 1427. Balaguer Baró o Bero i G. Baró 
van ser repobladors d’Oriola (Alacant) en 1300-1314.
Francisco Baró i Traver va fer informació de neteja de sang per 
ingressar al Reial Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron 
de Collserola, a Barcelona,   el 1610.
Joan Baró, va provar la seva neteja de sang per exercir el càrrec 
de Familiar del Sant Ofici de la Inquisició de Cartagena d’Índi-
es, el 1634.
Van obtenir privilegi de Ciutadans Honrats de Barcelona: Fran-
cisco Baró, natural de Mataró, el 30 de Maig de 1677, i Jaime 
Baró, natural de Mataró, el 20 d’Agost de 1679.
Jaime de Baró, natural de Mataró (Barcelona), Cavaller del 
Principat de Catalunya, Ciutadà Honrat de Barcelona,   va obtenir 
el privilegi de Noble del Principat de Catalunya a Barcelona  
l’1 de setembre de 1708.

Armes

Baró 01

En camp d’argent, un pal de sinople.
Aquestes armes fan servir també els marquesos de Santa Rita i 
els Vescomtes de Canet de Mar.

Baró 02

Els Baró de Lleida: En camp d’argent, una cotissa de sinople.

Baró 03

Els Baró de Mallorca, porten: En camp d’argent, una banda, d’atzur.

Varó

En camp d’or, una banda d’atzur, acompanyada de dues flors lis 
del mateix color, una a cada costat de la banda.

Si voleu més informació: www.blasonari.net

Josep Vicent Ferrando i Company (soci núm. 391)

Bandera de 
Torrelameu 
(Noguera),  
13 d’abril de 2018, 
DOGC núm. 7598

Bandera de Cervelló 
(Baix Llobregat),  
18 de maig de 2018, 
DOGC núm. 7623

Bandera de Cervera 
(Segarra),  
18 de maig de 2018, 
DOGC núm. 7623

Bandera de  
Sant Pere 
Sallavinera (Anoia),  
18 de maig de 2018, 
DOGC núm. 7623
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NOVETATS A LA BIBLIOTECA

Donacions a la nostra biblioteca des del mes d’abril al mes de setembre de 2018:
•	 Diplomatari del Monestir Santjoanista d’Alguaire (1301-1350): Estudi i edició, d’Araceli Coll i Sanabra (Donació de l’autora, 

sòcia núm. 666).
•	 Remolins de la Vida (1922-2009), de Cèlia Garolera i Riera (Donació de l’autora).
•	 Remeis i aprendre de l’experiència (1750-1850), de Joan Riart i Vendrell (Donació de l’autor, soci núm.864).
•	 Donacions	de	Borja	de	Querol	y	de	Quadras,	soci	núm.	844:

– Órdenes de Caballeria Pontificias, de	Sebastian	Feliu	y	Quadreny.
– Diversos exemplars de Revista Geográfica Española.
– Diversos exemplars de Revista de Historia y Genealogía Española.
– Diversos exemplars de Nueva Academia Heráldica. Archivos Históricos de Genealogía y Heráldica.

•	 Donacions	de	diverses	institucions	assistents	a	la	Asamblea de la CECEL 2018:
–  Heráldica. Apuntes para su estudio y pràctica, de Juan-Antonio Vivar del Riego.
– Manuel, un berciano en la Guerra de África, de Abel Yebra Fabra.
–  Avances científicos y técnicos (Revista de la CECEL, núm. 17).
– Revista del Instituto de Estudios Bercianos, núms. 34, 35-36, 37, 39 i 40.

•	 Occitants a Gelida durant els segles XVI i XVII (Alt Penedès), de Ramon Rovira i Tobella (Donació de l’autor).

Hem rebut sol·licituds d’intercanvi de publicacions, d’entitats que ja ens han fet arribar les seves:
•	 	RÁPANA. Revista de la Asociación de Estudios Melillenses, núm. 10 (2017).
•	 	AUSA. Revista del Patronat d’Estudis Osonencs, núm. 28 (2017).
•	 	LEDO. Revista del Centro de Estudios Benaventanos (Zamora).
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XX Jornadas de divulgación de las Ciencias Auxiliares  
de la Historia, València, 27-28 d’octubre de 2018

El dissabte 27 d’octubre es va celebrar a València en el Saló 
d’actes de la Real Sociedad de Agricultura y Deportes i organit-
zades per l’Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica.
En l’acte presentat pel seu president D. Jesús Huguet i Pascual 
hi va haver al matí tres conferències:
•	 “Contabilidad histórica en la Taula de Canvis” a càrrec de 

D. Francisco Mayordomo y García-Chicote.
•	 “Vexilología Municipal de la Comunidad Valenciana” a 

càrrec de D. Ramón Gimeno y Royo.
•	 “Genealogía. Els Ferrando de Llombai i Alberic” a càrrec 

de Josep Vicent Ferrando i Company (membre de la Junta de 
Govern de la SCGHSVN i soci núm. 391).

A migdia es va celebrar un dinar al mateix casi no i a la tarda hi va 
haver quatre comunicacions a càrrec de membres de l’Acadèmia.

RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS

LXV Asamblea General de la CECEL,  
Segovia 21-23 de setembre de 2018

Sota el patrocini de la Real Academia de San Quirce, va tenir 
lloc, a la ciutat de Segovia, la LXV Assemblea de la Confedera-
ción Española de Centros de Estudios Locales CECEL-CSIC. 
Els actes s’iniciaren el divendres 21 de setembre amb la recepció 
i	benvinguda	a	la	seu	de	la	R.	Academia	San	Quirce,	una	esglé-
sia romànica, a càrrec del director Rafael Cantalejo i del president 
de la CECEL, Ernesto Fernández-Xesta. L’acte es complementà 
amb una actuació de la coral Tuto Voce.
Dissabte 22, al Torreón de Lozoya (Segovia) es va inaugurar 
la mostra bibliográfica de les publicacions de les entitats mem-
bres de la CECEL entre les que hi havia el nostre Butlletí i 
Paratge.
L’obertura oficial de l’assemblea va tenir lloc al saló d’actes del 
Torreón a càrrec del director de la Real Academia de Historia y 
Arte	San	Quirce,	l’alcaldessa	de	Segòvia,	el	president	de	la	Di-
pitación de Segovia, el president de la CECEL i la presidenta de 
les Cortes de Castilla y León. Acte seguit va tenir lloc la confe-
rencia “El esgrafiado segoviano” a càrrec de l’acadèmic Rafael 
Ruiz Alonso. El matí es complementà amb una visita a la res-
tauració dels vitralls de la catedral, a càrrec de l’acadèmic 
Carlos Muñoz Pablos i finalment una visita a l’aqüeducte, a 
càrrec de l’acadèmic Carlos Muñoz Pablos.
Per la tarda, a la seu de l’Acadèmia va tenir lloc l’assemblea. 
S’aprovà la memòria d’activitats i la memòria econòmica. Es va 
presentar el pla de publicacions i les activitats dels propers me-
sos. També es tractà sobre el sistema de puntuació i les normes 
de publicació de les publicacions dels centres d’estudi. El nostre 
vicepresident, Pere Serra continua com a membre de la junta de 
govern de la CECEL.
Finalitzada l’assemblea es visità el barri de las canongías i l’Al-
càssar segovià.
Diumenge es visità el Real Sitio de la Granja i la Casa de la 
Moneda. Des d’aquí felicitem els organitzadors, especialment 
els membres de la Real Academia de Historia y Arte de San 
Quirce, i de manera especial al seu director Rafael Cantalejo, 
per la magnífica organizació i hospitalitat. 
En representació de la SCGHSVN assistiren el president Juanjo 
Cortés, el vicepresident Pere Serra i el vocal Àngel Martínez.

Juanjo Cortés i García (soci núm. 234)

V Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales, 
Huesca 18-19 d’octubre de 2018

Els dies 18 i 19 d’octubre, va tenir lloc a Osca les V Jornadas de 
Heráldica y Vexilología Territoriales, organitzades per la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la Fundación 
Cultural Hidalgos de España, la  Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales CECEL - CSIC, el Instituto Inter-
nacional de Genealogía y Heráldica il’Instituto de Estudios 
Altoaragoneses. 
Tres membres de la SCGHSVN presentaren comunicacions: 
Juanjo Cortés, Ernesto Fernández-Xesta i Carlos Corbera. Tam-
bé asistí el vicepresident de la SCGHVN Pere Serra que presidí 
i moderà una de les taules. 
Les VI Jornades tindràn lloc d’aquí quatre anys, el 2022.
En la cloenda s’anuncià que el XXXIV Congrés de la Confederació 
Internacional de Genealogia i Heràldica tindràlloc a Madrid, l’any 
2020 organitzat per la Real Asociación de Hidalgos de España.

Juanjo Cortés i García (soci núm. 234)
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FE D’ERRADES DEL NÚM. 23

El cognom del soci núm. 864, és RIART, no Riard com figurava a la pàgina 9 de l’anterior número del Butlletí.

ALTES A “LA SOCIETAT”

Núm. 907 Josep-Oriol Solé i Subirà. Barcelona (Barcelonès)
Núm. 908 Isabel Calbet i González. Barcelona (Barcelonès)
Núm. 909 Antoni Obiols i Maymí. Mataró (Maresme)
Núm. 910 Albert Pérez i Escribano. Barcelona (Barcelonès)
Núm. 911 Oriol Viñas i Folch. Barcelona (Barcelonès) 
Núm. 912 Maria-Assumció Pujol i Ferre. Tossa de Mar (La Selva)
Núm. 913 Glòria Dalmau i Pons. Sabadell (Vallès Occidental)
Núm. 914 Josep Farré i Pradell. Barcelona (Barcelonès)
Núm. 915 Joaquim Ferrer i Abad. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 916 Maria-Ester Àlvarez i Camarasa. Ivars d’Urgell (Pla 
d’Urgell)
Núm. 917 Marcel Armengol i Juan. Barcelona (Barcelonès) 
Ním. 918 Enrique-Maria Coma i Cohi. Castellbisbal (Vallès 
Occidental)
Núm. 919 Antoni Gili i Oriol.Terrassa (Vallès Occidental)
Núm. 920 Juan Morales. Maracaibo (Venezuela)
Núm. 921 Jaume Marcet i Prims. Terrassa (Vallès Occidental)
Núm. 922 Teresa Llirinós i Sopena. Barcelona (Barcelonès)

AGENDA DE LES PROPERES ACTIVITATS

•	 Dimecres 14 i 21 de novembre de 2018: Taller de Digitalització , a càrrec de Juanjo Cortés i García.
 Aula de Difusió de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
 Socis: GRATUÏT / No socis: 10€.

•	 Dissabte 17 de novembre de 2018: Sortida d’un dia per visitar el Castell de Palafolls, guiats pel company Xavier Salicrú i 
Siscart.

 Autocar i dinar: 70€ / Només autocar: 50€ / Vehicle particular i dinar: 30€ / Vehicle particular sense dinar: 20€.

•	 Dilluns 17 de desembre de 2018: Presentació del núm. 31 de la revista “Paratge” , a càrrec de la seva directora, Andrea Rovira 
i Bordonau. Es clourà l’acta i el primer trimestre d’activitats amb la conferència-presentació de la Genealogia de la Família Riba-
laigua-Escayola, a càrrec de Ferran Manau i Graupera (membre de la Junta de Govern de la SCGHSVN).

Totes les conferències i tallers tindran lloc a la nostra seu de l’ANC, amb horari des de les 7 a 3/4 de 9h del vespre (19h a 20,45h). 

EL RACÓ DEL SOCI

Aquesta secció està destinada a recollir les vostres inquietuds, recerques, trobades familiars, fotografies d’interès general i experi-
ències diverses sobre les nostres disciplines. També ens podeu fer arribar les vostres opinions i suggeriments sobre la Societat. 
D’altra banda, us agrairem la vostra participació amb petits articles i notícies. Per a contactar amb els socis que han escrit articles, 
dirigiu-vos a: scgenealogia.cultura@gencat.cat i tindrem en compte el vostre comentari. 
Els coordinadors es reserven el dret de resumir o extractar el text, així com escollir les col·laboracions més adients, però sempre 
notificant-ho a l’autor. En qualsevol cas, les opinions expressades pels autors reflecteixen únicament les seves idees.
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