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Ordre del dia de la reunió de l’Assemblea General Ordinària
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, si s’escau, aprovació de la memòria d’activitats.
2. Examen i si s’escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2018 i
pressupost per a l’any 2019.
3. Ingrés a la Confederació Internacional de Genealogia i Heràldica
4. Memòria d’activitats.
5. Torn obert de paraules.

JUNTA DE GOVERN
President: Sr. Armand de Fluvià i Escorsa.
Vicepresident: Sr. Joaquim de la Calzada i Fernández.
Secretari: Sr. Pere F. Puigderrajols i Jarque.
Tresorer: Sr. Ignasi Ametlla i Guxens.
Vocals: Sr. Sergi Jover i Rejser; Sr. Raimon Pavia i Segura; Sr. Javier de Cruïlles de
Peratallada i Vidal; Sr. Jordi Mestres i López; Sr. Josep Mª Palau i Baduell; Sr. Gerard Marí i
Brull; Ramon Bartolí i Sala.

MEMÒRIA ACTIVITATS 2018
Activitats dutes a terme:
Les activitats que han integrat el projecte durant l’exercici 2018 han estat:

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.
Hem rebut el “Boletín de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias”.
I el nou numero del Gazzettino Araldico, del Centro Studi Araldici en format digital.
b) Impressió de sobres i papers de carta de la Institució.
c) Enviament de publicacions: Enviament de la revista Armoria 7.
d) Redacció i enviament de correus electrònics informatius. En el cas de socis que no
disposen de correu electrònic, s’ha fet pel sistema convencional.
La informació continguda en els correus enviats com a notícies ICGenHer: cal destacar els
enllaços per accedir a llibres digitals; documents de lliure accés mitjançant la xarxa i
informació de conferències, publicacions, etc.
Una vegada més volem destacar la constant col·laboració de Raimon Pavia amb aportacions
informatives sobre enllaços amb arxius; articles apareguts a la premsa, etc.
e) Elaboració dels certificats de cursos.
f) Preparació d’un llibret informatiu i divulgatiu de les matèries d’estudi.
Pel que fa al Cicle Debats de la ICGenHer: organització del cicle de debats
monogràfics.
Agrair l’acolliment de l’Ateneu Barcelonès i destacar-ne la nodrida assistència. També, agrair,
al Col·legi Major, Ramon Llull, en el Recinte de l’Escola Industrial, poder utilitzar els espais on
realitzem cursos, conferències, presentació de llibres i reunions de Junta de Govern.
Volem posar en relleu el nombre d’assistents a totes aquestes activitats i la bona resposta
que han tingut. Així mateix, l’alt nivell de tots els conferenciants i el seguiment per part dels
assistents que han mostrat un gran interès per les matèries tractades, sobre tot, per tractarse de noves i inèdites aportacions de genealogia, heràldica i història en general. Una prova
que les activitats fetes són encertades i cal seguir amb aquesta dinàmica i programació.
Conferències i presentacions
Conferències:
Data: Dissabte 17 de març de 2018.
Hora: 17.30h.
Lloc: Centre cultural La Fàbrica
Conferenciant: Sr. Armand Fluvià i Escorsa
Títol: L'HERÀLDICA CÍVICA A LA COMARCA DEL BAGES I L'ESCUT DE MURA'
Contingut: Catalunya com a comunitat històrica està integrada per un conjunt de pobles
amb una tradició i identitat pròpies. És en aquest sentit, que els símbols dels ens locals
constitueixen una de les manifestacions de la identitat i cultura d'un poble, l'origen dels quals
es troba en la necessitat de distingir-se i diferenciar-se amb un senyal propi que s'integra
dins el seu patrimoni cultural. Aquests símbols, que s'han de fonamentar en fets històrics,
accidents geogràfics, característiques pròpies de l’ens local i fins i tot en el seu nom, han de
respectar en tot cas les normes de l'heràldica i la vexil·lologia.

El Sr. Armand Fluvià i Escorsa, assessor d'Heràldica i Genealogia de Catalunya, serà
l'encarregat de fer-nos aquesta presentació.
Data: Dimarts 20 de març del 2018.
Hora: 19h.
Títol: La noblesa catalana i les guerres contra el rei: els segles moderns, en especial el 1640.
Conferenciant: Eva Serra i Puig. A causa de la malaltia de la conferenciant, el text va haver
de ser llegit pel president Sr. Armand de Fluvià.
Lloc: Sala Sagarra de l’Ateneu Barcelonès.
Contingut: Es tracta de situar diversos episodis històrics de les relacions de la noblesa
catalana amb la monarquia des dels Trastàmara fins a 1714, però posant sobretot l’accent en
els fets de la Guerra dels Segadors. L’intent de situar aquesta llarga relació històrica permet,
a més, obtenir una aproximació de la naturalesa del país a través dels segles. Cal aproximarse a la comprensió històrica de la formació social catalana des de la seva qualitat nobiliària,
verificant la diversitat de relacions amb el teixit social català segons la seva tipologia, ja sigui
des de la condició hispànica d’uns com des de la condició de membres de la terra d’uns
altres.
Data: 9 Abril 2018.
Hora: 19h.
Lloc: Col·legi Major, Ramon Llull: Recinte de l’Escola Industrial.
Conferenciant: Francesc Calafell.
Títol: Una anàlisi genètica dels cognoms.
Contingut: Una part del genoma, l’anomenat cromosoma Y, només es troba en homes i es
transmet de pares a fills, talment com els cognoms. Per tant, una anàlisi genètica del
cromosoma Y de grups d’homes portadors del mateix cognom ens permet d’abordar tota una
sèrie de qüestions: per què hi ha cognoms més freqüents que altres? Amb quina freqüència
el cromosoma Y i el cognom s’hereten d’homes diferents? Els cognoms lingüísticament àrabs
o hebreus foren fundats per magribins o jueus? Els cognoms gentilicis denoten realment un
origen poblacional diferent? Es pot predir el cognom a partir d’una mostra d’ADN?
Data: Dijous 24 de maig del 2018
Hora: 19h.
Lloc: Sala Sagarra de l’Ateneu Barcelonès.
Conferenciant: Josep Mª Sans i Traver
Títol: La fi dels Templers. Segona part.
Contingut: En aquesta conferència s’exposen els motius que abocaren a la detenció dels
frares del Temple arreu de l’Europa cristiana (1307) i a iniciar en contra d’ells un llarg procés
que acabaria amb la supressió de l’orde pel papa Climent V durant la celebració del concili de
Viena del Delfinat el 1312. Diverses etapes d’aquest procés, des de la resistència dels
templers a lliurar-se als oficials de Jaume II de Catalunya, passant pel setge i capitulació dels
castells on s’havien fet forts i pels interrogatoris als quals foren sotmesos, fins a arribar a la
declaració d’innocència dels frares catalans decretada al concili provincial de Tarragona la
tardor de 1312. S’exposen, així mateix, les negociacions dutes a terme pels ambaixadors del
rei català a Viena durant la celebració del concili, amb les quals, malgrat l’assignació general
dels béns dels templers a l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, aconseguiren la creació del
nou orde de Montesa al País Valencià.
Vídeo-conferències amb l'UNAM de Mèxic.
Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Seminario Permanente de Paleografía i Diplomática.
(Professor Miguel Ángel Cerón).
Data: Dimarts 24 d’abril del 2018.
Lloc: Auditori del CETED de la Facultat d’Estudis Superiors Acatlán, UNAM de Mèxic,
s’impartirà la vídeo xerrada.
Conferenciant: Salvatore Marino.

Títol: Fonts per a la història de la infància a la Mediterrània (segles XV-XVII),
Contingut: Impartida des de la ciutat de Barcelona, Catalunya, per Salvatore Marino, arxiver i
historiador de l’Edat Mitjana i integrant de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. En
aquesta vídeo-xerrada, amb interessants exemples i magnífics recursos didàctics, el
professor Marino exposarà a l’auditori com a objectiu principal l’anàlisi històric, paleogràfic i
diplomàtic de la documentació sobre la infància abandonada, produïda pels hospitals urbans
de la Mediterrània occidental. Especialment la conferència se centrarà en els documents
notarials i assistencials (registres d’expòsits i de dides, “libri di Ruota”, memorials dels infants
i protocols notarials) conservats en els arxius de tres grans hospitals: el de Barcelona,
Florència i Nàpols. La riquesa documental d’aquests arxius hospitalaris ens ofereix una
quantitat impressionant de detalls i ens permet entrar en els detalls de la vida d’aquests nens
i nenes, els més marginats de la societat i veure a través de quins mecanismes es van
integrant al món dels adults i al mercat laboral urbà.
Data: Dimarts 25 de setembre del 2018
Hora: Cinc de la tarda a Barcelona, las deu del matí a Mèxic.
Títol: Genealogía y la búsqueda de los antepasados.
Conferenciant: Armand de Fluvià i Escorsa
Contingut: La genealogía no es una ciencia dedicada sólo –como se pensaba hasta hace
poco- a las familias o linajes de la realeza o a la nobleza. Afecta a todos los seres humanos,
porque todos tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, etc; y es bastante
interesante y apasionante recuperarlos del olvido y, en cierto modo, hacerlos revivir. Es el
mejor tributo que les debemos porque gracias a ellos somos lo que somos.
Data: Dimarts 23 d’octubre a les cinc de la tarda a Barcelona del 2018.
Hora: 17 h. a Barcelona, 10h. Mèxic.
Lloc: Conferència a la seu del Col·legi Major Ramon Llull, Recinte Escola Industrial.
Conferenciant: Francesc Albardaner i Llorens
Títol:Reflexiones sobre el país que descubrió el Nuevo Mundo. Francesc Albardaner.
Contingut: Dejando aparte la discusión de si los vikingos o los chinos “descubrieron”
América unos cuantos siglos antes de 1492, el hecho que cambió radicalmente la historia
humana fue el “descubrimiento” y colonización del Nuevo Mundo por los conquistadores
españoles. ¿Pero es correcto llamar españoles en esta época? Existía un Reino de España
unitario en el siglo XV. Es necesario hacer un análisis en profundidad de la situación
geopolítica de la península ibérica a finales del siglo XVI”. Francesc Albardaner y Llorens
(Barcelona, 1949) es un investigador de la teoría de la posible catalanidad de Cristóbal Colón
desde 1986.
Presentació de llibres
Presentació:
Lloc: Moià
Data: 26 d'octubre de 2018
Hora: 20 h.
Núria Raspall presenta els dos llibres Publicats a l’Ateneu Mogenc de Moià.
El 2013 va publicar “La nissaga dels Rovirosa: un viatge pel Penedès 1461-2011”. Núria
Raspall i Rovirosa ha publicat el seu segon llibre sobre la vida d’un dels hereus de la quadra
Lloc: Col·legi Major Ramon Llull.
Data: 4 de desembre de 2018
Hora: 19 h.
Presentació del llibre “Historia genealógica de la casa de Híjar: Los descendientes del Rey
Don Jaime I el Conquistador (siglos XIII – XXI)”.
Autor: Pedro Moreno Meyerhoff. Nascut a Barcelona, 1954. Doctor en Dret per la Universitat
de Barcelona, Professor Titular de Dret Processal a les Universitats de Barcelona i Lleida.
Historiador, genealogista, pintor, fundador i membre de la ICGenHer.

Data: 17 de desembre 2018
Hora: 19 h
Lloc: Antiga capella del Col·legi Major Ramon Llull – UB.
El Col·legi Major Ramon Llull,
Acte de presentació del llibre Repertori de grandeses, títols i
corporacions nobiliàries de Catalunya a càrrec de l’autor i president de
la ICGenHer, Sr. Armand de Fluvià i Escorsa.
També participaran en aquesta presentació l’Il·lm. Marquès de
Gironella, Clavari del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya; l’Excm. Sr.
Enric Mas i López, Lloctinent de l’Espanya oriental a l’Orde Eqüestre del
Sant Sepulcre de Jerusalem i l’Il·ltre. Sr. Jordi de Canals i Campà,
Vicepresident i Veguer de Barcelona del Reial Estament Militar del
Principat de Girona.
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.

Pel que fa a l’edició de publicacions:

Edició de la Revista Armoria 7
Sumari
Presentació p. 7 - 8
Genealogia
Els Rovirosa de Cubelles, Núria Raspall i Rovirosa. p. 9 - 4 7
Els meus Perelló: de sant Antolí a Barcelona, passant pel
Talladell
i Tàrrega, Armand de Fluvià i Escorsa. p. 4 9 - 6 0
Los Travieso, una familia patricia puertorriqueña, Lluís Caturla i Poch. p. 6 1 - 1 0 5
La rama gijonesa del linaje maliayés de la Meana. Parte II: Reconstrucción documentada de
una genealogía ochocentista inventada, Beatriz López y Jordi Mestres de la Meana. p.
107-142
Heràldica
Heràldica dels eclesiàstics que ocuparen el càrrec de virrei o lloctinent general de Catalunya
durant l’època dels Habsburg. Ignasi Casanovas-Permanyer. p. 1 4 5 - 1 8 9
L’escut de l’orde de la Mercè. Pere F. Puigderrajols i Jarque. p. 1 9 1 - 2 0 5
Consideracions sobre l’escut del Barça. Armand de Fluvià i Escorsa.p. 2 0 7 - 2 0 8
José Ramón de Travi, un artista de l’heràldica. José Ramón de Travy i Serra. p. 2 0 9 - 2 1 5
Heràldica i genealogia del 2n marquès d’Alella, Ferran Fabra i Puig. Pere F. Puigderrajols i
Jarque. p. 2 1 7 - 2 2 8
Nobiliària
Alguns comentaris sobre nomenaments militars honoraris atorgats per les monarquies
europees. Jordi de Canals i Campà. p. 2 3 1 - 2 5 5

Les baronesses d’Altafulla, Salvador J. Rovira i Gómez. p. 2 5 7 - 2 6 2
Guillem d’Abella, senyor de Tarabau, Josep Abela i Montoya. p. 2 6 3 - 2 8 6
El vincle genealògic entre la Casa Puigjaner d’Olesa de Montserrat i el 1r Duc de Cardona.
Ramon Bartolí i Sala. p. 2 8 7 - 2 9 4
Noblesa personal i Actes Positius de Noblesa a Catalunya: Els doctors, amb un exemple a
través de la família Oms de Blanes. Santiago de Llobet i Masachs. p. 2 9 5 - 3 0 8
Noblesa Personal i Actes Positius de Noblesa a Catalunya: Els “Cabos Celadores de Montes”
i els “Subdelegados de Montes del Ministerio de Marina”. Santiago de Llobet i Masachs. p.
309-318
Història
1 4 7 2, Capitulacions de la ciutat de Vich amb el rei d’Aragó Joan II. Francesc Albardaner i
Llorens. p. 3 2 1 - 3 5 6
Carta del gran Mestre de l’orde de Sant Joan de l’Hospital de Jerusalem (Philippe des Villiers
de l’Isle-Adam) demanant ajuda davant l’arribada d’una gran armada turca a Rhodes, el
17 de Juny 1 5 2 2. Sebastià Montsoriu i Genís. p. 3 5 7 - 3 6 4

Edició del Repertori de grandeses.
Títols i corporacions nobiliàries de Catalunya. Aquesta publicació fou produïda conjuntament
amb les Corporacions. Ens cal agrair a les Corporacions que han fet possible la publicació
d’aquesta obra, al Reial Cos de la Noblesa de Catalunya, al Reial Estament Militar del
Principat de Girona i la Lloctinència de l’Espanya oriental a l’Orde Eqüestre del Sant Sepulcre
de Jerusalem. Cal d’agrair també a totes aquelles persones que, per diferents raons, en Josep
M. Palau i Baduell, Xavier de Cruïlles de Peratallada i Vidal, Pedro Moreno i Meyerhoff, Jordi
de Canals i Campà, per la seva participació en la revisió d’aquest volum. Ens cal agrair
especialment pel seu curós treball de dibuixar els escuts heràldics a en Xavi Garcia i Mesa.
També agrair als representants de les Corporacions, Don José María del Pozo i Fina, Don
Maurici d’Oriola-Cortada i Torrents i a Don Enric Mas i López, pel seu suport en la recollida de
les dades de las Corporacions Nobiliàries i finalment, a l’Ignasi Ametlla i Guxens per la seva
curosa direcció editorial que ha fet possible la realització d’aquesta publicació.

Cursos durant l’any 2018

Curs de Genealogia

Professor: Armand de Fluvià i Escorsa, president de la ICGenHer i Antoni Pladevall
Objectius:
La genealogia no és una ciència dedicada només —com hom pensava fi ns fa poc— a les
famílies o llinatges de la reialesa o de la noblesa. Afecta tots els ésser humans, perquè tots
tenim dos pares, quatre avis, vuit besavis… i és força interessant i apassionant recuperar-los
de l’oblit i, en certa manera, fer-los reviure. És un tribut que els devem perquè per ells som.
Programa:
Concepte i desenvolupament de la Genealogia. La Genealogia al llarg del temps.
Relació interdisciplinar de la Genealogia.
Formació dels antropònims (noms i cognoms)
Qüestió de noms i de càlcul.
Presentació d’una ascendència.
Presentació d’una descendència

La numeració dels ascendents i dels cognoms
La recerca de les fonts genealògiques.
Compilació o recull de dades genealògiques
Mobilitat genealògica i sistemes d’aliances
L’auxili de l’onomàstica.
La informàtica a l’auxili de la genealogia.

Curs de GDS, documentació familiar i genealógica. Programa Informàtic.
Professor i autor del programa: Joaquim Casals i de Nadal, enginyer industrial, llicenciat
en Informàtica. Membre de la ICGenHer
Objectius: Qui no ha experimentat mai a la vida el desig de posseir el seu arbre genealògic
o de conèixer els seus avantpassats? La Genealogia com a ciència i els mitjans informàtics
per a desenvolupar una recerca de genealogia familiar o de recerca històrica. Demostració
pràctica del programa informàtic GDS.
Programa:
Història del GDS.
Conceptes bàsics.
La persona com a centre de la xarxa genealògica.
Els avantpassats.
Sousa-Stradonitz.
Les representacions gràfi ques i les llistes.
L’arbre troncal.
Els descendents.
El càlcul dels cognoms de la persona.
Melgar i la relació amb els números Sousa.
La relació familiar entre dues persones.
Avantpassats comuns i relacions diverses.
Les dates i la seva identificació.

Curs de Paleografia llatina i catalana
Des de l’1 al 29 d’octubre (dilluns, de 18 a 20 h.) del 20158
Professor: Salvatore Marino, Dr. en Història Medieval, professor associat a l’UB
Objectiu d’aprenentatge.
Coneixement i habilitat en el maneig de les fonts d’informació i dels instruments de treball de
la ciència històrica: epigrafia, paleografia, numismàtica, sigil·lografia, diplomàtica, arxivística,
documentació digitals.
Adquirir les tècniques instrumentals necessàries per llegir, analitzar i interpretar documents
de diferents tipus, suports i èpoques.
Programa:
-La Paleografia: concepte, objectius, història i relació amb altres ciències i tècniques
historiogràfiques.
-Terminologia i mètodes de la Paleografia de lectura i d’anàlisi.
-Les abreviatures llatines i catalanes.
-Els cicles de l’escriptura llatina: des de l’antiga Roma a la humanística.
-Pràctica de lectura, anàlisis i transcripció de documents en llatí i en català.

Curs de Diplomàtica catalana

Des del 13 de novembre fins a l'11 de desembre (els dimarts, de 18 a 20 h).
Professor: Salvatore Marino, Dr. en Història Medieval, professor associat a l’UB
Objectiu d’aprenentatge
· Aprendre a datar i analitzar els caràcters externs i interns dels documents.
· Conèixer les entitats productores de documents i les tipologies documentals principals
que configuren els fons històrics, majoritàriament catalans.
· Adquirir eines per analitzar críticament els documents i per difondre el patrimoni
documental a través de la transcripció i l’edició correcta dels textos.
Programa de les classes
1.
2.
3.
4.
5.

Concepte, història, objectius i mètodes de la Diplomàtica.
L’anàlisi formal: els caràcters externs i interns dels documents.
Cronologia: els sistemes de datació i mètodes de conversió de dates.
Entitats productores i tipologies documentals (notarials, de cancelleria i municipal).
Pràctica de anàlisis, datació i edicions de documents llatins i catalans.

Entitats amb conveni
ÒMNIUM I LA ICGENHER
El dijous 15 de març a les 17 h. de la tarda a la seu d’Òmnium Cultural, es va signar un
conveni de col·laboració entre Òmnium i la ICGenHer.
ATENEU BARCELONÈS I LA ICGENHER
Signatura de conveni de l’Ateneu Barcelonès i la ICGenHer
Dimarts 28 de febrer a la seu de l’Ateneu Barcelonès és va signar a tres quarts de sis de la
tarda un conveni de relació entre l’AB i la ICGenHer.
UNAM I LA ICGENHER. (Prof. Miguel Ángel Cerón Ruiz). Després de més d’un lustre d’haver
signat el conveni acadèmic, el Seminari Permanent de Paleografia i Diplomàtica de
la FES Acatlán agraeix a la ICGENHER les seves atencions i generositat, ja que les activitats
han repercutit, sens dubte, en la formació acadèmica dels seus alumnes.

NOBILIARI GENERAL CATALÀ

Nobiliari General Català d’Armand de Fluvià, en cinc volums, segles IX a XXI
Actualment estem treballant en la finalització de la segona part del volum segon i també en
el volum tercer i quart que seran publicats conjuntament per ordre alfabètic.
Obra publicada:
Volum I. (Publicat).
Llinatges comtals i vescomtals
Volum II. (primera part).
Llinatges i famílies de la noblesa immemorial.
Volum V. (Publicat)
Famílies ennoblides per concessió de títol nobiliari del Regne, després de l’anomenada
«confusió d’estats» (ennoblides entre 1816 i 2013).

En preparació:
Volum II. (segona part).
Llinatges i famílies de la noblesa immemorial.
Volum III i IV
Famílies —per ordre alfabètic— de la noblesa de privilegi (ennoblides en l’espai que va dels
segles xiv i xix, per ordre onomàstic),

BALANÇ DE L'ANY 2018
INGRESSOS
Saldo any 2018
Quotes de socis
Cursos
Vendes de publicacions
Total d'ingressos
DESPESES
Despeses bancàries
Web icgenher.cat
Publicacions
Sobres i tríptics Institució
Correccions
Enviaments
Devolució quotes
Material fungible
Despeses cursos
Total de despeses

%
13,32%
64,58%
18,13%
3,97%

5.295,41
%
3,99%
10,15%
29,72%
4,62%
10,25%
6,10%
109,59%
6,68%
19,13%

4.878,41

TRESORERIA DE LA ICGENHER
Saldo bancari a 31/12/2018

417,00

PREVISIONS DE L'ANY 2019
INGRESSOS
Saldo any 2018
Quotes de socis
Cursos Institució
Vendes de publicacions
Total d'ingressos

8,33%
68,90%
18.77%
3.99%
5.007,00

DESPESES
Despeses bancàries
Web icgenher.cat
Publicacions ICGenHer
Correccions
Enviaments
Cursos Institució
Exposició
Total de despeses

3,99%
7,99%
33.95%
6,99%
73,75%
19,37%
4,99%
4.165,00

Resultat 2019

842,00

