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Projecte i memòria explicativa i detallada de l’activitat  
 
La Institució Catalana de Genealogia i Heràldica fou creada el 24 d’octubre del 2007 i inscrita al 
Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya el dia 9 de gener del 2008 amb el número 
35.970. La Institució pretén l’estudi, la recerca i la promoció, a tots nivells, de la genealogia i 
l’heràldica, i també de la vexil·lologia, la sigil·lografia, la insigniaria, la nobiliària i tota matèria 
vinculada amb l’Emblemàtica general i els grups humans que n’han fet ús, referida especialment a 
l’àmbit geogràfic i cultural català. Es féu un acte inaugural al Museu d’Història de Catalunya el dia 
18 de setembre de 2008. 
 
Els objectius de la Institució són: 
 
1. Sensibilitzar el nostre poble envers les disciplines de la genealogia, l’heràldica, la vexil·lologia, la 
sigil·lografia, la insigniaria, la nobiliària i tota matèria vinculada amb l’Emblemàtica general i els 
grups humans que n’han fet ús. 
2. Promoure, fomentar i dignificar les disciplines per tal que llur estudi sigui considerat com una 
part de la cultura popular catalana donat que aquestes disciplines són una part essencial de la 
nostra memòria històrica. 
3. Fomentar la recerca especialitzada en les matèries que són pròpies de la Institució, a través de 
la tasca deis propis membres o de la convocatòria de beques, premis o concursos. 
4. Establir contactes i intercanvis o convenis amb entitats afins d’arreu del món que s’hagin 
acreditat per la seva seriositat científica. 
5. Organitzar activitats de difusió, cicles de conferències, seminaris o cursos d’estudi, congressos, 
jornades i exposicions, preferentment en l’àmbit acadèmic i universitari. 
6. Participar en activitats de difusió nacional i internacional en forma de ponències i 
comunicacions en congressos, col·loquis, jornades, etc. 
7. Aconseguir que l’ensenyament de les esmentades disciplines els diplomes lliurats per la 
Institució tinguin un reconeixement oficial. Vetllar per tal que la investigació i l’ús d’aquestes 
disciplines tingui sempre un caràcter científic i un rigor històric i metodològic fora de tot dubte. 
8. Denunciar els aspectes equívocs, les activitats enganyoses i/o fraudulentes i els falsejaments 
que es relacionen amb aquestes disciplines. 
9. Promoure i emprendre l’edició d’obres i la publicació d’estudis de les disciplines que emmarca la 
Institució. 
10. Editar regularment publicacions destinades als membres persones interessades i a la difusió 
cap a l’exterior. 
11. Assessorar i informar tècnicament institucions, persones o col·lectivitats interessades en les 
esmentades disciplines. 
12. Posar en practica qualsevol tasca que, a més de les assenyalades anteriorment, la Institució 
cregui oportuna per a la consecució dels seus fins. 
 
  
Activitats dutes a terme: 
 
Les activitats que han integrat el projecte durant l’exercici 2014 han estat: 
 
1. Pel que fa al Pla de comunicació de l’entitat: 
 



 

a) Manteniment del lloc web, www.icgenher.cat, on es pot consultar la informació relativa 
a la Institució, informació de les nostres matèries d’estudi, les publicacions, les activitats, 
els convenis i contactes amb altres entitats. 
b) Impressió de sobres i papers de carta de la Institució. 
c) Enviament de publicacions: Enviament de la revista Armoria 3. 
d) Redacció i enviament per correu electrònic de 55 correus informatius. En el cas dels 
membres que no disposen de correu electrònic, l’enviament ha estat per correu 
convencional. 
Informació, continguda en els correus enviats com a Notícies ICGenHer: cal destacar entre 
d’altres, enllaços per accedir a llibres digitals, documents digitalitzats de lliure accés 
mitjançant la xarxa. Informació de conferències, publicacions, etc. 
Volem fer constar, la inestimable col·laboració d’en Raimon de P. Pavia tot aportant 
articles i cometaris. 

 
2. Pel que fa al Cicle Debats ICGenHer: organització del cicle de debats monogràfics. Agrair 
l’acolliment de l’Ateneu i destacar-ne la nodrida assistència. 
 
Els debats realitzats són: 
 

Data: 20 de febrer 2014 
Hora: 19:30 h. 
Lloc: Ateneu Barcelonès. Canuda, 6, Barcelona. (Entrada lliure) 
Conferenciant:  Sr. Francesc Albardaner i Llorens. 
Títol: FRANCO, ELS REIS CATÒLICS I LA UNITAT D’ESPANYA: Tot aquest mite va començar al 
segle XV? 
Contingut: Els nostres textos educatius de la F.E.N. (Formación del Espíritu Nacional) ens 
ensenyaven allò de què “Isabel y Fernando crearon la unidad de España”, unitat que, pel 
que sembla o diuen els qui manen a Madrid, cal anteposar a la felicitat i benestar dels 
pobles i nacions que resideixen dins dels antics territoris de la “Hispania” romana, peti qui 
peti. Ja que tractem d’un tema molt important per a alguns, ja que fins i tot ha estat titllat 
de sagrat, fóra bo de rellegir serenament altres fonts històriques per intentar treure’n 
l’entrellat, per separar el gra de la palla, tot procurant entendre uns comportaments 
polítics impropis del segle XXI. Per dur a bon port aquesta higiènica tasca, caldrà retornar a 
l’anàlisi de documents i pactes del segle XV, que, segurament, ens provocaran alguna 
sorpresa i algun ensurt, però que ens poden donar la solució per a comprendre per què 
passen moltes coses ben actuals. 

 
Data: 10 d’abril 2014 
Hora: 19:30 h. 
Lloc: Ateneu Barcelonès. Canuda, 6, Barcelona. (Entrada lliure) 
Conferenciant: Sr. Salvador J. Rovira i Gómez 
Títol: PANORÀMICA DELS NOBLES VUITCENTISTES DE TARRAGONA. 
Contingut: Presentació dels llinatges nobles que durant el segle XIX residiren a 
TARRAGONA. Es destacarà la seva participació en la Guerra del Francès i la seva vinculació 
amb la milícia en general. La relació que tingueren tant amb l’Església com amb els partits i 
moviments polítics d’aleshores. També es consideraran els seus recursos econòmics, així 
com les seves qualitats personals. Es farà una breu exposició de les personalitats més 
destacades com, per exemple, Antoni de Martí i Franquès, Josep-Antoni de Castellarnau i 



 

Magrinyà, , Joaquim M. de Castellarnau i de Lleonart, Lluís de Castellví i de Vilallonga, 
Plàcid-M. de Montoliu i de Sarriera, Carles de Morenés i de Tord, i Marià de Rius i 
Montaner. 

 
Data: 12 de juny de 2014 
Hora: 19:30 h. 
Lloc: Ateneu Barcelonès. Canuda, 6, Barcelona. (Entrada lliure) 
Conferenciant: Sr. Josep Fernandez i Trabal 
Títol: LA FAMÍLIA DESVALLS EN LA GUERRA DE SUCCESSIÓ. 
Contingut: Relat biogràfic dels germans Anton i Manuel Desvalls i de Vergós, dos militars 
molt rellevants de l’austriacisme. El primer va ser el primer marquès del Poal en premi als 
seus serveis a la causa de l’Arxiduc i el segon fou governador de Cardona, la fortalesa que 
va capitular el 18 de setembre de 1714 i es convertí en el darrer reducte de la resistència 
catalana. La conferència analitza la trajectòria militar i política dels Desvalls des de l’any 
1700 fins al 1732, és a dir, abans del conflicte, durant la Guerra de Successió i l’exili. 

 
Data: 23 d’octubre de 2014 
Hora: 19:30 h. 
Lloc: Ateneu Barcelonès. Canuda, 6, Barcelona. (Entrada lliure) 
Conferenciant: Sr. Joan J. Busqueta i Riu. 
Títol: MANUEL DE MONTSUAR, PRESIDENT DE LA GENERALITAT (1461-1464): CONTRA 
L’AUTORITARISME. 
Contingut: Revisarem la biografia d’un personatge històric. Manuel de Montsuar que fou 
president de la Generalitat durant la Guerra Civil Catalana de 1462-1472. 
Tractar el tema de l’enfrontament entre el pactisme i l’autoritarisme a la baixa edat 
mitjana és un bon element de reflexió en els temps presents. 

 
Data: 17 de febrer de 2015 
Hora: 19:00 h 
Lloc: Ateneu Barcelonès. Canuda, 6, Barcelona. (Entrada lliure) 
Conferenciant: Jordi Mestres 
Títol: CARACTERITZACIÓ GENÈTICA DE LÍNIES GENEALÒGIQUES 
Contingut: La genealogia és, com indica la seva etimologia, l'estudi de la descendència (i/o 
ascendència) d'una persona o família. Tradicionalment, la genealogia s'ha basat en la 
recopilació d'evidències documentals, principalment registres civils, parroquials, i 
notarials, de les quals es poden extreure les relacions de filiació a cada generació. De totes 
maneres, és important tenir sempre ben present que cap document, civil o parroquial, 
representa prova biològica de filiació. De fet, estudis recents realitzats en diversos països 
han demostrat que entre un 1% i un 2% dels casos analitzats la persona registrada com a 
pare en la partida de naixement no era el pare biològic. Les conseqüències d'aquests 
resultats genètics per la genealogia són òbviament importants. 
En els darrers dos anys, els avenços tecnològics en la realització de proves d'ADN han 
permès reduir-ne els costos a un nivell assequible per a la població en general. Això ha 
permès el desenvolupament d'una nova branca de la genealogia, l'anomenada genealogia 
genètica, que té com a principal objectiu l'estudi genètic de línies genealògiques i relacions 
de parentesc a gran escala segons la informació genètica de cada individu. La conferència 
presentarà els detalls dels diferents tipus de tests genètics i la seva interpretació 
genealògica. 



 

 
3. Pel que fa a l’establiment de contactes i intercanvis o convenis amb entitats: 
 

a) Conveni de l’UNAM de Mèxic: 
 

Enviament de les nostres publicacions i estem treballant per a realitzar una vídeo-
conferència de genealogia i heràldica, que serà impartida per Armand de Fluvià. 

 
4. Pel que fa a edició i publicacions: 
  
a) Edició de la Revista Armoria 3: 
 

Sumari 
 

Presentació 
 

Genealogia: Els germans Josep i Pere Rocafort Tortadès: els grans genealogistes de 
famílies pageses de mas del segle x v i i i, Esteve Canyameres i Ramoneda. Es presenta les 
biografies de Josep i Pere Rocafort Tortadès, preveres del bisbat de Vic del segle x v i i i. 
Aquests dos germans, per recopilar els beneficis eclesiàstics de patronat als quals podien 
optar els de la seva família, van reconstruir les genealogies de més de 2 6 0 famílies de 
pagesos de mas de les comarques centrals de Catalunya. 
I la nissaga dels Rovirosa (1 4 6 1-2 0 1 1), Núria Raspall i Rovirosa. Breu repàs genealògic 
de la família Rovirosa, hisendats arrelats a l’alt i baix Penedès i el Garraf al llarg de cinc-
cents cinquanta anys, amb el resseguiment gràfic del tronc que comprèn catorze 
generacions. 
Nobiliària: Els Montagut, de la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre), Salvador-J. Rovira i 
Gómez. Consideració del llinatge riberenc dels Montagut des del seu ennobliment l’any 
1 6 5 6 fins a l’obtenció del títol de comte de la Torre de l’Espanyol l’any 1 8 3 4. 
Els darrers anys d’esplendor monàrquica, Jordi de Canals i Campà. Breu recull genealògic 
sobre les famílies reials d’Alemanya, Rússia, Anglaterra i l’estret parentiu dels tres sobirans 
Guillem II, Nicolau II i Jordi V, que regnaven a l’estiu del 1 9 1 4 quan va esclatar la Primera 
Guerra Mundial. 
I panoràmica dels nobles vuitcentistes de Tarragona, Salvador-J. Rovira i Gómez. Exposició 
de la realitat dels nobles aveïnats a Tarragona durant el segle x i x. S’indiquen els llinatges 
que hi residiren. Es presenta la seva evolució. Es fa ressò de la seva vinculació amb la 
milícia i l’Església. Es tracten els seus recursos econòmics. Es considera la ideologia i 
activitat política del grup, així com les personalitats més rellevants. 
Heràldica: Els símbols d’algunes poblacions màrtirs de la Guerra de Successió, Armand de 
Fluvià i Escorsa, i dibuixos de Xavi Garcia i Mesa. Guerra de Successió a la Corona Hispànica 
i annexió de Catalunya a Castella. Malvestats de les tropes borbòniques al Principat. 
Símbols municipals dels municipis màrtirs. 

 
Guia de lectura 

 
b) En preparació l'edició de la revista Armoria 4. 
 
 



 

c) En preparació l'edició del volum I del Nobiliari General Català d'Armand de Fluvià i Escorsa. 
 

Característiques 
 

Per la seva estructura i total independència, els cinc volums no es publiquen per l'ordre 
establert. El primer volum és el cinquè i després el primer, segon, i així successivament, 
fins al quart. La seriositat i el rigor històric és fonamentals a l'obra. Els volums tenen un 
format de A3, apaïsats. El tipus de quadre o arbre genealògic és el descendent, amb 
expressió -sempre que siguin coneguts- dels llocs i dades (dia, mes i any) de naixement, 
matrimoni i defunció de cada personatge. 
Sempre que es coneguin, s'expressen els principals càrrecs i dignitats de cada personatge, 
així com els títols nobiliaris i les dades de concessió i d'ennobliment. Cada volum aporta 
una introducció d'un historiador de renom i solvència, que exposaran el paper i la funció 
social de la noblesa a les distintes èpoques de la història. L'obra aporta escuts heràldics 
d’aquelles famílies de les quals en tenim constància documental o gràfica. 

 
Importància nacional i internacional de l'obra 

 
És una eina fonamental i de gran utilitat per als investigadors i afeccionats, tant nacionals 
com estrangers, que disposarà d'una obra fàcil de consultar, d'un material de gran interès 
per situar o emmarcar personatges i famílies en treballs i estudis biogràfics, històrics, 
sociològics, estadístics, demogràfics, o de caràcter personal pel fet de descendir-ne. 
Cal tenir present que s'hi inclou: 
Famílies del Principat (inclosa la Catalunya Nord) que hi han romàs sempre o han passat a 
altres parts dels Països Catalans, a Euskadi, Aragó, Castella, Galícia, Canàries, Occitània, 
Sardenya, Sicília, Nàpols, Grècia, França, Àustria, Iberoamerica (Cuba i Xile, principalment), 
etc. 
Famílies estrangeres ennoblides a Catalunya, procedents principalment d'altres països de 
la Península Ibèrica, de la Península Italiana, d'Occitània, França, els Països Baixos, 
Alemanya, etc. 
Omplirà un buit que ens cal evitar que hi sigui, ja que ens posem al nivell d'altres països 
d'Europa, on fa temps que aquesta tasca de recerca és feta i publicada. Exemples, entre 
d'altres, que cal destacar: 

  
Estructura de l'obra 

 
El projecte té, cinc parts o volums: Cada entrada és una família noble i cal tenir en compte 
que una homonímia en el cognom no vol dir una sola família o llinatge. Hi ha molts 
cognoms homònims que no tenen cap relació els uns amb els altres. Les genealogies 
poden ser molt curtes—perquè hem trobat molt poca informació—i altres més llargues o 
molt més llargues. Tot el que s’ha trobat és el que apareix en aquestes taules 
genealògiques. Només inclosos els llinatges dels quals consta que són nobles, i que els 
noms dels llinatges apareixen en llur forma correcta en català. Una dificultat és la 
d’esbrinar l’origen de la noblesa (immemorial o de privilegi, i en aquests darrer cas si és 
privilegi d’ennobliment pertany a un llinatge urbà o rural). També cal dir que es consideren 
catalans aquells llinatges a les quals els ha estat concedit un privilegi nobiliari català o 
s’han establert definitivament i per més de cent anys a Catalunya. També estan inclosos 
els llinatges catalans ennoblits fora de Catalunya. 



 

 
Volum I 

 
Llinatges i famílies comtals i vescomtals (tots els primitius comtats: Barcelona, Besalú, 
Cerdanya, Empúries, Osona, Pallars Sobirà i Jussà, Ribagorça, Rosselló, Tarragona, i Urgell; i 
vescomtats: Àger, Barcelona, Bas, Berguedà, Cabrera, Cardona, Castellbò, Castellnou, 
Cerdanya, Conflent, Fenollet, Ribes (v Barcelona), Rocabertí, Santmartí (v Barcelona), 
Tarragona, Tatzó, i Vilamur, entre 50-60 quadres genealògics). 

 
d) Tercera edició de l'obra Repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya 
d'Armand de Fluvià i Escorsa 
 

L'elaboració d'aquest repertori pretén donar a conèixer els títols i les corporacions 
nobiliàries actualment existents al nostre país i esdevenir una guia pràctica d'interrelació i 
coneixement dels seus membres. El resultat del treball és una publicació que constitueix 
una visió de síntesi molt completa de la realitat actual i del component familiar i humà de 
la noblesa a casa nostra. 

 
e) Edició del tríptic informatiu de la Institució. 
f) Edició del fulletó de cursos de la Institució. 
 
4. Pel que fa a presentacions, conferències, cursos i participacions 
 
Activitats 2014 
 

18 DE MARÇ DE 2014 APARICIÓ DEL PRESIDENT AL PROGRAMA ELS MATINS DE TV3 PER A 
PRESENTAR EL NOBILIARI GENERAL CATALÀ 
El genealogista, heraldista i president de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica és 
una de les persones que més sap de marquesos, ducs i comtes, és a dir, de la noblesa. 
Armand de Fluvià ens ha vingut a presentar la seva òpera magna, "Nobiliari general 
català", una obra sobre les famílies catalanes o d'origen català que pertanyen a la noblesa. 

 
30 D'ABRIL DE 2014 ARMAND DE FLUVIÀ CONVIDAT A LA TERTÚLIA CRUÏLLA DE DEBAT DE 
L'ATENEU BARCELONES 
Armand de Fluvià, va participar el 30 d’abril a la prestigiosa tertúlia Cruïlla de Debat de 
l'Ateneu Barcelonès. Durant la trobada-dinar, en Sergi Jover féu una glossa de la 
personalitat del convidat. 
Tot seguit l’Armand, va explicar, amb saviesa i mestratge de la importància, de la 
genealogia, l’heràldica i la nobiliària, com a fonts o ciències auxiliars de la historia. També 
parlar de la importància del programa GDS i finalment va presentar la seva Òpera Magna, 
“El Nobiliari General Català, Vol. V”. Respongué amb vehemència a totes les preguntes 
dels prop de cinquanta assistents. Els participants a la tertúlia fruïren en tot moment de 
les paraules de l'Armand de Fluvià. 

 
02 DE MAIG DE 2014 VIDEOCONFERÈNCIA DEL PRESIDENT SOBRE GENEALOGIA AMB LA 
UNAM DE MEXIC 
El divendres 2 de maig de 2014, a les instal·lacions del CETED, es va dur a terme una vídeo-
xerrada des de la ciutat de Barcelona, en la qual Armand de Fluvià i Escorsa, fundador i 



 

president de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, va parlar a la comunitat 
acatlense de genealogia. 
A la xerrada intitulada "Genealogia i la recerca dels avantpassats", don Armand va explicar 
que la genealogia -contrari al que abans es pensava- no es dedica a l'estudi de les famílies 
o llinatges de la reialesa o de la noblesa, sinó que " estudia l'origen i la successió de les 
persones i, més concretament, de les famílies o les estirps, establint les seves parentius i 
les aliances mitjançant documentació fefaent ". 
Per a don Armand de Fluvià i Escorsa, la genealogia havia de ser d'interès general, "perquè 
tots tenim dos pares, quatre avis, vuit besavis ..." i perquè a més "és apassionant 
recuperar-los de l'oblit i, en certa manera, fer-los reviure" . 
Durant la xerrada, el genealogista dialogar amb els assistents i els va exhortar a l'estudi 
d'aquesta disciplina, ja que la considera "un element poderós d'educació moral i un 
coneixement d'indiscutible interès quan un no se sent indiferent ni aliè al seu origen ni a la 
trajectòria traçada pels seus propis avantpassats: 

 
20 DE MAIG DE 2014 APARICIÓ DEL PRESIDENT AL PROGRAMA ELS MATINS DE TV3 PER 
PARLAR SOBRE ELS LITIGIS FAMILIARS PELS TÍTOLS NOBILIARIS 
Ara fa vuit anys que una llei eliminava la prevalença de l'home sobre la dona a l'hora 
d'heretar títols nobiliaris. Què vol dir això? Que moltes filles grans poden reclamar els 
títols que van heretar els seus germans petits, perquè la legislació no les tenia en compte, i 
això ha obert un seguit de conflictes familiars i ha canviat la situació en la noblesa. És una 
lluita legal que implica noms coneguts com ara Ágatha Ruiz de la Prada o la família del 
recentment desaparegut Adolfo Suárez. N'hem parlat amb Armand de Fluvià, assessor 
d'heràldica i genealogia, i amb el duc de Santángelo, Luis de Casanova, que ens ha obert 
les portes de la seva residència, el castell de la Ràpita a Vallfogona de Balaguer. 

 
19 DE SETEMBRE 2014 VIDEOCONFERÈNCIA DEL SOCI JOAQUÍM CASALS I DE NADAL, 
SOBRE GDS AMB LA UNAM DE MEXIC 
El passat divendres 19 de setembre de 2014, a les instal·lacions del CETED, es va dur a 
terme una vídeo xerrada des de la ciutat de Barcelona, en la qual don Joaquim Casals i de 
Nadal, enginyer industrial, llicenciat en informàtica i membre de la Institució Catalana de 
Genealogia i Heràldica, va presentar a la comunitat acatleca el Sistema General de 
Documentació Familiar <GDS>, programa computacional de la seva creació per a 
l'elaboració d'arbres genealògics. 
Qui no ha experimentat en la vida el desig de posseir el seu arbre genealògic o de conèixer 
qui van ser els seus avantpassats? -pregunto el professor Casals a l'inici de la presentació. I 
de seguida va explicar que, en els nostres dies, la genealogia i els mitjans informàtics són 
les eines de què disposa la persona interessada per assolir aquests objectius. 
A la vídeo xerrada, senyor Joaquín Casals, va parlar als assistents les característiques del 
seu programa computacional i va fer a més una demostració del seu maneig. 
Una de les peculiaritats de GDS respecte a altres programes de Genealogia, és la seva 
capacitat de registrar els dos cognoms utilitzats en països de parla hispana o portuguesa, 
cosa que no pot fer-se amb altres que estan dissenyats per a treballar amb el sistema de 
nomenclatura anglosaxona de un sol cognom. 
Entre altres coses, el programa GDS també integra informació sobre el naixement, 
matrimoni, fills o mort d'una persona, documentació en forma de text, fotogràfica, o en 
qualsevol forma multimèdia. 



 

Durant la xerrada, el genealogista va respondre a les preguntes que li van fer professors i 
alumnes, i va convidar a la comunitat a descarregar la versió gratuïta del seu programa 
perquè en la pràctica "visquin l'emoció de crear un arbre genealògic". 
El Sistema General de Documentació Familiar <GDS> pot descarregar des de la 
pàgina http://www.gdsystem.net/webv2/es/, lloc en el qual també es poden consultar les 
genealogies de les Cases Sobiranes de tot el Món i de tots els temps; base de dades que va 
ser desenvolupada per don Armand de Fluvià, fundador i president de la Institució 
Catalana de Genealogia i Heràldica. 

 
 

16 I 17 D'OCTUBRE DE 2014 PARTICIPACIÓ DEL PRESIDENT EN LES IV JORNADAS DE 
HERÁLDICA Y VEXILOLOGÍA MUNICIPALES 
El nostre president, Sr. Armand de Fluvià, que hi assisteix com a Assessor d'Heràldica de 
Catalunya, en una delegació de la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació, presenta una comunicació amb el títol de Igualitarismo formal versus 
posibilidad de particularidades, en el qual exposa les peculiaritats de l'heràldica cívica a 
Catalunya. 

 
 
 Cursos durant l’any 2014. 
 

CURS DE GDS DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I GENEALÒGICA. 
PROGRAMA INFORMÀTIC 
Professor: 
Joaquim Casals i de Nadal, 
enginyer industrial, llicenciat en Informàtica 
13, 20, i 27 de gener, 3, 10, 17 i 24 de febrer i 3 de març 

 
CURS DE PALEOGRAFIA 1 
Professor: 
Gerard Marí i Brull, 
Dr. en Història Medieval, professor a l’UB 
Dies: 10, 17, 24 i 31 de març, 28 d’abril i 5 maig. 

 
CURS DE PALEOGRAFIA 2 
Professor: 
Gerard Marí i Brull, 
Dr. en Història Medieval, professor a l’UB 
Dies: dimecres 7, 14, 21 i 29 de maig i 4 i 11 de maig (treball en arxius) 

 
CURS D’HERÀLDICA 
Professor: 
Gerard Marí i Brull, 
Dr. en Història Medieval, professor a l’UB 
Dies: 12, 19, i 26 de maig, 2 , 9 i 16 de juny i 
(diumenge 1 de juny de 10 a 13h. visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya, secció de 
gòtic). 

 



 

 
5. Notícies vàries 
 

a) La Junta de Govern del dia 08 de setembre de 2014 aprova la proposta de Diplomes 
d’heràldica al Sr. Xavier de Cruïlles de Peratallada i de Genealogia al Sr. Francesc 
Albardaner. 

 
b) S’informa de la visita realitzada al senyor Carles Combarro, diputat adjunt de cultura de 
la Diputació de Barcelona després de rebre una carta seva. El senyor Combarro, informa al 
President i al Tresorer de què actualment la Diputació no disposa ni de diners ni d’espai 
per oferir a la Institució. No obstant això, es posa a la seva disposició per a qualsevol altre 
tema. 

 
c) S'acorda iniciar una prova pilot de taules rodones durant l'any 2015 que versaran sobre 
els diferents temes d’interès de la Institució. 

 
6. Estat de l’entitat i membres associats 
 
Actualment l’entitat compta amb 73 membres. Es continuarà programant el Cicle Debats, tot 
valorant la bona acollida dins el marc de l’Ateneu Barcelonès.  Seguim treballant per a poder 
disposar d’un espai permanent. Planificació dels cursos, per a la divulgació i difusió de les nostres 
matèries d’estudi. 
 

Junta de Govern 
President Sr. Armand de Fluvià i Escorsa, Vicepresident Sr. Joaquim de la Calzada i Fernàndez, 

Secretari Sr. Xavier de Cruïlles de Peratallada i Vidal, Tresorer Sr. Ignasi Ametlla i Guxens,  Vocals 
Sr. Gerard Marí i Brull, Sr. Pere F. Puigderrajols i Jarque, Sr. Raimon Pavia i Segura, Sr. Josep Coma-

Matute i Casas i Sr. Sergi Jover i Rejsek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BALANÇ DE L'ANY 2014 

INGRESSOS 
Saldo any 2013 20,49 %
Quotes de socis 49,18 %
Cursos 28,28 %
Vendes de llibres 2,05 %
Total d'ingressos 7.217,79

DESPESES 
Despeses  5,70 %  
Pàgina Web 7,81 %
Publicacions 28,64 %
Material difusió 13,52 %
Transcripcions i correccions 8,59 %
Enviaments 8,50 %
Impressions 5,54 %
Despeses cursos 21,70 %
Total de despeses 5.761,47

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 


