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Ordre del dia de la reunió de l’Assemblea General Ordinària

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, si escau, aprovació de la memòria d'activitats.
2. Examen i, si escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2016 i pressupost
per a l’any 2017.
3. Nomenament, elecció i acceptació dels càrrecs de la ICGenHer
JUNTA DE GOVERN
President: Sr. Armand de Fluvià i Escorsa
Vicepresident: Sr. Joaquim de la Calzada i Fernández
Secretari: Sr. Xavier de Cruïlles de Peratallada i Vidal
Tresorer: Sr. Ignasi Ametlla i Guxens
Vocals: , Sr. Pere F. Puigderrajols i Jarque, Sr. Raimon Pavia i Segura, Sr. Jordi Mestres i López, Sr.
Gerard Marí i Brull, Sr. Sergi Jover i Rejsek, Sr. Jordi Mestres i López i Sr. Josep M. Palau i Baduell.
4. Encaix de la Institució al Col∙legi Major Universitari Ramon Llull.
5. Torn obert de paraules.

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, així com 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 feu 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 dels 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 conferencies, 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 i 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 2016 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 d’altres entitats.
b) Impressió de sobres i papers de carta de la Institució.
c) Enviament de publicacions: Enviament de la revista Armoria 5.
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: 10 de març de 2016
Hora: 19:00 h.
Lloc: Ateneu Barcelonès. Canuda, 6, Barcelona.
Conferenciant: Sr. Armand de Fluvià i Escorça
Títol: LA REIALESA I LA CIÈNCIA NOBILIARIA
Contingut: La conferència se centra principalment en el tema de la reialesa a Espanya i els
antics estats la formaven. El tema de la nobiliària tractarà de la noblesa a Catalunya, quan es
forma, la seva importància, diferents classes de noblesa, privilegis i títols.
Data: 25 de febrer de 2016
Hora: 19:00 h.
Lloc: Institut d'Estudis Catalans, sala Pi i Sunyer
Conferenciant: Sr. Francesc Albardaner
Títol: ELS ENVELATS CATALANS DE FESTA MAJOR: UNA APORTACIÓ CATALANA A
L'ARQUITECTURA MUNDIAL.
Contingut: No hi ha cap altra aportació de la cultura catalana a l'arquitectura mundial que
sigui tant important, singular i específica de Catalunya com foren les grans tendes de caràcter
efímer conegudes com a envelats. Aquestes construccions, hereves de les tecnologies
marineres catalanes del segle XIX, aconseguien crear un gran espai tancat sense cap element
estructural interior tot suspenent del sostre, gràcies a un sistema d'antenes, bossells, sirgues
i altres elements molt lleugers.

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 video‐
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 5.
Sumari
Presentació
Genealogia: Parentiu entre l’actual duc de Sant’Angelo i la seva muller l’Arxiduquessa Mònica
d’Austria, Princesa Reial d’Hongria, d’Armand de Fluvià; Iniciació a la genealogia dels Jover,
fills de Copons, de Sergi Jover i Rejsek.
Nobiliària: Bibliografia nobiliària de les comarques meridionals del Principat de Catalunya
(segles XVI‐XVIII), de Salvador‐J. Rovira i Gòmez.
Història: La influencia de las idees gentiles en la Nueva España: la petición de don Nicolás
de Silva Lopez Moya Carreño y Valdés, de José Gerardo Aguilar Pineda; Franco, els reis
catòlics i la “unitat” d’Espanya: mite o realitat (II), de Sebastià Montsoriu i Genís; Colomo i
René d’ANjou: Colom a Marsella 1471‐1473, de Francesc Albardaner i Llorens i Waterloo,
visto por Victor Hugo, de Jorge de Canals i Campà.
Guia de lectura
b) 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).
c) Preparació de l'edició de la revista Armoria 6.
d) Edició del tríptic informatiu de la Institució.
e) Edició del fulletó de cursos de la Institució.
4. Pel que fa a presentacions, conferencies, cursos i participacions
Activitats 2016
22 I 23 D'ABRIL – JORNADAS DE HERÁLDICA DE CANARIAS

El sr. Armand de Fluvià va participar de les Jornadas de Heráldica de Canarias celebrades a la Villa de
la Orotava (Tenerife) convidat per la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias
(SEGEHECA), entitat organitzadora de l'acte.
5 D'OCTUBRE – CONFERÈNCIA
La ICGenHer, juntament amb la Societat Catalana d'Estudis Històrics (filial de l'Institut d'Estudis
Catalans) va organitzar la conferència L'auge dels Cartellà al segle XIII: politica i genealogia de la sra.
Mercè Homs i el sr. Stefano Cingolani. Va fer la presentació el sr. Santiago Sobrequés. Hi havia de
participar també el president de la ICGenHer però finalment no va poder assistir.
18 D' OCTUBRE – PRÒLEG
El president de la ICGenHer va prologar, juntament amb l'historiador Pere Gifre l'obre 383
genealogies de families gironines del senyor Narcís de Puig.
27 D'OCTUBRE – VIDEOCONFERÈNCIA
Videoconferència del senyor Armand de Fluvià als alumnes del Seminario Permanente de Paleografía
y Diplomática de la Facultad de Estudios Universitarios Acatlán de la Universidad de México gràcies
al conveni amb aquesta entitat amb el títol La Heráldica.
Cursos durant l’any 2016
CURS DE PALEOGRAFIA
Professor: Gerard Marí i Brull,
Dr. en Història Medieval, professor a l’UB
Dies: 12 i 25 de gener i 8, 15 i 22 de febrer (treball en arxius).
CURS D'HERÀLDICA
Professor: Javier de Cruïlles de Peratallada i Vidal,
Llicenciat en Dret i diplomat en heràldica (ICGenHer)
Dies: 8, 15,22 i 29 de febrer i 7 i 14 de març.
CURS DE GDS DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I GENEALÒGICA.
PROGRAMA INFORMÀTIC
Professor: Joaquim Casals i de Nadal,
Enginyer industrial, llicenciat en Informàtica
Dies: 4, 11,18 i 25 d'abril i 2 i 9 de maig

Cursos 2017
La Junta de Govern continua treballant per poder dur a terme diferents cursos.
6. Estat de l’entitat i membres associats

Actualment l’entitat compta amb 69 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 Fernández.
Secretari: Sr. Xavier de Cruïlles de Peratallada i Vidal. Tresorer: Sr. Ignasi Ametlla i Guxens. Vocals:
Sr. Pere F. Puigderrajols i Jarque, Sr. Raimon Pavia i Segura, Sr. Jordi Mestres i López, Sr. Gerard Marí
i Brull, Sr. Sergi Jover i Rejsek, Sr. Jordi Mestres i López i Sr. Josep M. Palau i Baduell.

BALANÇ DE L'ANY 2016
INGRESSOS
Saldo any 2015
Quotes de socis
Cursos
Vendes de publicacions
Total ingressos
DESPESES
Despeses bancàries
Web icgenher.cat
Publicacions
Sobres i tríptics Institució
Correccions
Enviaments
Devolució quotes
Material fungible
Despeses cursos
Total despeses

%
17,66%
63,41%
15,81%
3,12%

5.441,13

3,94%
10,11%
32,97%
6,82%
10,64%
7,16%
9,07%
4,81%
14,48%

4.697,56

TRESORERIA DE LA ICGENHER
Saldo bancari a 31/12/2016

743,57

