
COL·LECCIÓ DE DOCUMENTS DE MUNICIPIS FORANS. CATÀLEG PER CRONOLOGIA

Els documents que formen part d'aquest catàleg són de tipologia documental diversa. Hi trobem
documents que fan referència a oficis i requeriments i d'altres, sobre l'església, testaments, llibres
de  comptes  d'algunes  famílies,  sentències  de  plets,  correspondència,  censos  i  cadastres,
entre d'altres. Són documents de diversos municipis forans: Bigues,  Calaf,  Caldes de Montbui,
Canovelles,  Cànoves i Samalús, Cardedeu,  Casserras, Corró, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Marata,
Montalegre,  Sant  Cebrià  de Fuirosos,  Sant  Celoni,  Santa  Eulàlia  de Ronçana,  Santa  Coloma
de Gramanet, Vallromanes, Vilanova de la Roca, de diverses localitats del Vallès i del Maresme
i d'altres localitats catalanes i espanyoles. La cronologia és de 1450 a1930.

UI Data inicial Data final Descripció

30016         Documentació de Bigues
1531 1531

 

Minutes d'instruments notarials derivats dels negocis 
de diversos particulars de la parròquia de Bigues, des 
del gener al juliol de 1531.

1585 1833

 

Llibreta de rebuts firmats a favor de Joan Pau Barri, 
de la Casa del Forn Vell, entre 1585 i 1600, que va 
ser reutilitzada com a llibreta de comptes per la família
Traver entre 1815 i 1833. 

15/01/1607 15/12/1619

 

Minutes d'instruments notarials derivats dels negocis 
de diversos particulars de la parròquia de Bigues, des 
del 15 de gener de 1607 al 22 de desembre de 1619.  

27/10/1624 08/12/1680

 

Llibre d'actes, àpoques, procures i altres instruments 
notarials autoritzats i validats per Pere Regàs, rector 
de l'església parroquial de Bigues i Montbui, i d'altres 
notaris, des del 27 d'octubre de 1624 al  8 de 
desembre de 1680.

06/09/1635 06/09/1635

 

Debitori de 30 ducats firmat per Antoni Palau, pagès 
de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla a favor de 
Jacint Mas, pagès de la parròquia de Bigues, per raó 
de la venda d'un bosc venut a favor de l'esmentat 
Jacint.   

14/02/1686 23/10/1857

 

Llibreta de censos de Can Traver que conté rebuts 
firmats pel pagament de pensions des del 14 de febrer
de 1686 al 23 d'octubre de 1857.

12/02/1696 28/10/1845

 

Llibreta de notes de la família Traver que conté 
receptes per curar diverses dolències i malalties i 
comptes derivats de l'administració de les seves 
propietats des del 12 de febrer de 1696 al 28 
d'octubre de 1845.

12/11/1749 07/08/1845

 

Llibre notes que conté receptes per curar diverses 
dolències i malalties i rebuts dels censos que paga la 
família Traver a les cases Granada, Noguera i Belulla,
des del 12 de novembre de 1749 al 7 d'agost de 1845.

24/01/1757 27/02/1848
 

Llibreta dels comptes de Martí Traver amb el seu 
masover Isidre Jombert i d'altres particulars,               
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des del 24 de gener de 1757 al 27 de febrer de 1848.
03/09/1770 18/02/1849

 
Llibreta de comptes de Can Traver i del Flix des del 3 
de setembre de 1770 al 18 de febrer de 1849.

31/10/1775 18/01/1776

 

Declaracions dels testimonis aportats per Jeroni 
Iglesias, pagès de Bigues, en el plet que l'enfronta a 
Miguel Lluch, pagès del mateix lloc, pels drets sobre 
una peça de terra que l'esmentat Miguel havia 
establert a Jeroni mitjançant una escriptura privada 
que es nega a passar a escriptura pública amb les 
mateixes condicions contractuals que l'anterior.

1791 1857
 

Llibreta de comptes de Can Travé, des de 1791 a 
1857.

30017         Documentació de Caldes de Montbui
22/11/1568 22/11/1568

 

Àpoca firmada per Joan i Narcís Llobet, pare i fill, 
pagesos de la parròquia de Santa Maria de Caldes de
Montbui, a favor d'Antònia Valls, muller de l'esmentat 
Narcís, per un pagament de 130 lliures en moneda de 
Barcelona fet per mà del seu pare Antoni Valls de 
Vilella, pagès de la dita parròquia, per abonar la dot 
matrimonial de la seva filla. 

22/02/1640 22/02/1640

 

Venda d'un censal mort de 180 lliures feta per 
Montserrat Valls de Vidella, Jerònima Valls de Vidella,
vídua de Josep Valls de Vidella, i el seu fill Josep 
Valls de Vidella, pagesos de la parròquia de Santa 
Maria de Caldes de Montbui, per tal de poder pagar la
dot matrimonial de Jerònima Valls de Vidella al seu 
futur marit Miquel de Sentmenat, a favor de la 
comunitat de preveres de l'esmentada parròquia, a 
canvi d'una pensió anual de 9 lliures. 

1674 1687

 

Llibre de comptes que conté notes d'escriptures 
firmades per la família Valls de Vidella i comptes de 
les visites fetes per un membre de la família a 
diversos particulars en qualitat de metge.

24/03/1681 24/03/1681

 

Procura feta i firmada per Maria Calvaria Taravall, 
vídua de Josep de Calvaria, a favor del seu fill Joan 
Gaspar Taravall de Calvaria.

29/04/1686 29/04/1686

 

Còpia autèntica de la povisió judicial per la qual 
s'adjudica a Maria Taravall Calvaria els béns relictes 
del difunt Joan Taravall, paraire de llana de Vic.

20/05/1694 20/05/1694

 

Àpoca firmada per Jacint Serra, prevere de l'església 
parroquial de Caldes de Montbui, de 8 lliures i 4 sous 
que se li devien per haver celebrat diverses misses 
instituïdes per llegat testamentari del difunt Josep 
Valls de Vidella. 

1700 1800

 

Regestos de pergamins que sustenten drets que la 
casa Valls té a Caldes, Corró d'Avall, Parets i 
Palaudàries

20/01/1706 11/10/1854  Llibre de comptes i de rebuts firmats a favor                 
de Joseph Valls de Vidella, pagès del terme                 
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de Caldes de Montbui, i dels seus successors, des del
20 de gener de 1706 a l'11 d'otubre de 1854.

1721 1750
 

Llibre dels censals que Josep Valls de Vidella paga 
anualment als seus creditors, des de 1721 a 1750. 

12/05/1736 08/02/1750

 

Llibre de les rendes que cobra el clergue Francisco 
Valls de Vidella com a obtentor dels beneficis de 
Nostra Senyora de la Pietat i de Nostra Senyora de 
Gràcia, des del 12 de maig de 1736 al 8 de febrer de 
1750. 

24/10/1747 24/10/1747

 

Regest de la venda feta per Josep Marc, mercader, a 
favor de Joan Jalaudàries, del mas Llobet, per un preu
de 3025 lliures i un cens anual que cal pagar a Josep 
Valls de Vidella.

1750 1751

 

Llevador de rendes que conté els censos que 
Francesc Valls percep anualment de diversos 
particulars.

19/12/1759 19/12/1759
 

Nota en què es recull el censal que Francisco Cuscó 
Brustenga va vendre al Fisc Reial.

21/04/1768 21/04/1768

 

Debitori firmat per Pau Bulbena, calceter de la vila de 
Caldes de Montbui, a favor d'Esteve Fàbregues, 
botiguer de la vila de Granollers, de 315 lliures, 11 
sous i 10 diners, que li deu per haver-li comprat robes 
i fils, i que promet pagar-li durant els propers setze 
mesos.

27/10/1799 27/10/1799

 

Instància presentada pels consorts Valerià i Teresa 
Valls Coscó, usufructuari i propietària del mas Valls, al
corregidor de Mataró, a fi d'obtenir permís per poder 
talar i netejar un bosc de Caldes que els pertany.

1828 1834
 

Llibreta de comptes que conté les vigílies cobrades a 
diverses cases des de 1828 a 1834.

01/02/1843 06/03/1854
 

Rebuts firmats a favor de Francisco Brustenga pel 
pagament de diverses contribucions.

1850 1850

 

Cartes de pagament firmades a favor de Francisco 
Cuscó Brustenga pel pagament de diversos 
conceptes.

04/02/1855 05/1877

 

Rebuts firmats a favor de Francisco i Vicente Cuscó 
conforme ha pagat la contribució territorial des de 
1855 a 1877. 

30015         Documentació de Canovelles
1708 1781

 

Llibreta de comptes de l'església de Sant Feliu de 
Canovelles, des de l'1 d'agost de 1708 al 22 de maig 
de 1781

1830 1831
 

Repartiment de l'impost sobre el consum de sal cobrat
als habitants de Canovelles

1884 1886
 

Plecs d'objeccions als comptes municipals de 
l'Ajuntament de Montornès de 1884 a 1886

1915 1920  Expedient de depuració de les quantitats ingressades 
a l'Ajuntament de Canovelles en concepte                    
de repartiment general per l'any 1915
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1920 1924
 

Relacions de mossos de Canovelles que han de ser 
reclutats entre 1920 i 1924

13/05/1920 15/05/1920
 

Denúncia feta contra Antoni Muns i acta de la 
sentència donada en el procés.

25/06/1920 10/08/1924
 

Actes de constitució de la Junta Municipal del cens de
Canovelles i estadístiques d'edificis

09/08/1920 03/09/1921

 

Correspondència de la Delegació d'Hisenda a 
l'Ajuntament de Canovelles en relació als comptes 
municipals

1921 1921
 

Expedient de l'Ajuntament de Canovelles per a les 
eleccions de senadors 

1923 1923
 

Acta de votació feta per les eleccions a diputats de 
Corts per l'Ajuntament de Canovelles 

1923 1923
 

Estadística de bestiar sacrificat al terme de 
Canovelles l'any 1923

24/05/1924 24/05/1924
 

Instància presentada per José Coll per poder 
sacrificar 58 porcs sospitosos de patir pesta 

30012         Documentació de Casserras, Calaf, Corró,        
la  Garriga, Vallromanes i Marata                            

01/09/1594 01/09/1594

 

Fe notarial de Josep Palomo, prevere i vicari de 
l'església de Sant Esteve de la Garriga, de la partida 
de baptisme de Joan Blancafort 

04/11/1596 04/11/1596

 

Àpoca firmada per Esteve Espolet, corder de 
Granollers, procurador de Bernat Ros, opagès de la 
parròquia de Corró d'Avall, com a consignatori 
d'Eulàlia Angeleta, vídua de Jaume Angelet, a favor 
de Pau Blanch, calder de Granollers, tutor i curador de
Rafael Aneres i Eulàlia Aneres, de 120 lliures.

02/04/1625 02/04/1625

 

Testament de Joan Areny, pagès de la parròquia de 
Sant Esteve de la Garriga, en què nomena 
marmessors a Benet Caselles i Francesc Draper i on 
nomena hereu universal el seu fill Francesc.

08/05/1632 08/05/1632

 

Establiment fet per Pau Gorgui, pagès de Corró 
d'Avall, a favor de Miquel Prat, sabater de Granollers, 
d'una peça de terra erma situada a la serra de Corró 
d'Avall, sota el camí ral, per una entrada d'un parell de
capons i un cens anual de 38 sous en moneda de 
Barcelona.

23/02/1670 23/02/1670

 

Àpoca firmada per Jaume Pagès Simon, pagès de la 
parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, en nom 
propi i com a usufructuari dels béns de la seva muller 
Agneta Pou, a favor de Pau Cavaller, pagès de 
Cardedeu, de 90 lliures, com a lluïció d'un censal mort
de pensió anual de 90 sous.  

06/02/1689 06/02/1689  Testament de Benet Miquel Boixeda, doctor en 
medicina de Calaf, on elegeix com a marmessors a 
Josep Vila, Bartolomeu Felip, Isidre Cortadelles, 
Ramon Rovira i Baldiri Matas, i on nomena hereu 
universal el seu fill primogènit. 
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14/06/1689 14/06/1689

 

Testament de Maria Boixeda i Matas, vídua de Benet 
Miquel Boixeda, de Calaf, on elegeix com a 
marmessors els seus germans i Hermenegild Vidal i 
on nomena hereva universal la seva filla Maria 
Boixeda. 

17/06/1689 23/08/1689
 

Inventari de béns relictes del difunt Benet Miquel 
Boixeda, de Calaf.

17/06/1689 17/06/1689

 

Procura feta per Josep Vila, canonge i sagristà de 
l'església de Sant Jaume de Calaf i Josep Aguilar, 
senyor del castell d'Anfessa, en qualitat de tutors i 
curadors dels béns relictes del difunt Benet Miquel 
Boixeda, a favor de Boi Matas, rector de l'església 
parroquial de Santa Creu de l'ordre de Barcelona

08/03/1690 08/03/1690

 

Consigna feta pels marmessors d'Isidre Boixeda, 
prevere i rector de l'església de sant Quirze, a favor 
de Baldiri Matas, prevere i rector de l'església 
parroquial de Santa Creu, com a tutor dels fills del 
difunt Benet Miquel Boixeda, de 40 lliures.

27/10/1710 27/10/1710

 

Sentència reial del plet entre Domènech Grifoller, 
prevere de la parròquia de Sant Coloma de Marata 
contra Josep de Francolí

23/06/1740 23/06/1740
 

Pergamí que conté el títol de Francesc Oliveres, 
natural de la Garriga, de batxiller en Filiosofia. 

1745 1854  Llibreta de comptes de la família Niubó Ricart
1750 1863  Llibreta de comptes i rebuts de la família Ricard

16/06/1755 16/06/1755

 

Codicil testamentari de la difunta Mariàngela Ribalta, 
vídua de Ramon Ribalta, de Cardedeu, pel qual 
nomena hereu universal el seu fill Josep Ribalta.

11/03/1759 11/12/1801

 

Establiment a rabassa morta fet per Prisca Pagès, 
vídua de Miguel Pagès i Simon i Francisco Pagès, a 
favor de Jacint Pou, bracer de Cardedeu, d'una peça 
de terra situada a la parròquia de Corró d'Avall, a la 
partida dita del Ramassar, per una entrada d'un parell 
de gallines i un cens de 3 lliures i 16 sous, i venda 
perpètua feta per Jacint Pou, bracer de Granollers, a 
favor de Jaume Puntas, marxant de Granollers, d'una 
peça de terra situada a la parròquia de Corró d'Avall, 
a la partida dita del Ramassar, per un preu de 137 
lliures. 

26/05/1761 20/08/1820
 

Llibre de rebuts de Josep Ricart, mestre de cases de 
Casserres

1854 1854
 

Anotació on es relaciona la biografia de Pablo Ricart, 
natural de Casserres

16/10/1855 16/10/1855

 

Edicte de Josep Domingo Costa, bisbe de Barcelona, 
on atorga llicència al col·lector de Terra Santa de 
recollir almoines al bisbat i on exhorta els rectors a 
incentivar els seus feligresos a donar-n'hi.  

1889 1889

 

Expedient instat per Tomàs Balvey i Matías Pineda 
per rectificar les llistes del cens electoral                      
de Cardedeu.

1896 1896  Discurs pronunciat per Tomàs Balvey en una reunió 
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del Cercle de la Unió Liberal de Cardedeu.
08/1896 08/1896

 

Expedient instat per Tomàs Balvey, Agustín Morató i 
Francisco Oliveras, veïns de Cardedeu, a fi que el 
governador civil estudiï els recursos que li van 
presentar i destitueixi el secretari de l'Ajuntament de 
Cardedeu. 

15/10/1896 15/10/1896

 

Instància presentada per Tomàs Balvey al governador
civil de Barcelona a fi que insti al president de la Unió 
Liberal de Cardedeu a acceptar la seva renúncia al 
càrrec de vice-president de la institució.

14/05/1909 14/05/1909

 

Certificat de matrimoni entre Paulino Ballús i 
Capdevila amb Dolores Bassas Pujol de la Garriga i 
l'Ametlla del Vallès. 

30011         Documentació de Santa Coloma de Gramanet
1700 1700

 

Fragment d'un pergamí que conté el nomenament de 
Monserrat Valls per ocupar un càrrec a l'hospital de 
pobres de la Seu de Barcelona

1785 1815

 

Arbre geneològic que il·lustra la descendència de 
Pere Martí, natural de Taià, des de l'any 1505 a finals 
del segle XVIII. 

1800 1800  Sobres que contenien correspondència
1800 1825

 
Lletra de Joan Escales a Catarina Martí felicitant-la 
pel seu sant.

1800 1850

 

Fragment d'una carta enviada per una noia al seu 
pretendent en què li exposa que és millor que no es 
casin

1800 1875
 

Imprès de la societat de fabricació d'abobs químics 
"La Fertilitzadora"

27/10/1804 27/10/1804
 

Ordre reial en què en deia als clergues de pagar el 
Novè eclesiàstic

25/03/1809 25/03/1809
 

Padró dels habitants de santa Coloma de Gramanet 
obligats al pagament de la contribució de sant Andreu.

26/03/1809 15/02/1853
 

Rebuts i comptes firmats per Josep Martí, pagès de 
santa Coloma de Gramanet. 

30/12/1809 30/12/1809
 

Anotació de les despeses ocasionades per les tropes 
franceses a un particular. 

01/03/1810 01/03/1810
 

Talla de dos terços de cadastre s'ha fet per pagar les 
contribucions de Santa Coloma de Gramanet

31/12/1810 31/12/1810

 

Padrons dels terços del cadastre cobrat a Santa 
Coloma de Gramanet a partir de 31 de desembre de 
1810

1811 1811

 

Talla de tres cadastres cobrats a santa Coloma de 
Gramanet l'any 1811 per la contribució exigida pels 
francesos.

31/12/1813 31/12/1813

 

Comptes que Pere Olivella, capità i comissionat per 
l'intendent general, fa dels grans existents en el 
corregiment de Tortosa.

28/04/1814 28/04/1814  Estat dels cobraments que corren a càrrec de Pedro 
Olivella, capità comissionat de l'intendent general,       
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al corregiment de Tarragona, partit de Montblanc.
10/07/1818 27/06/1855

 

Correspondència enviada per diferents particulars i 
institucions a José Martí, habitant de santa Coloma de
Gramanet.

18/07/1821 18/07/1821

 

Còpia del ceritficat firmat pel rector i alcalde de Santa 
Coloma de Gramanet per donar fe de l'entrega dels 
béns que han rebut de l'exèrcit de Sant Jeroni de la 
Murtra

03/09/1821 03/09/1821

 

Certificat d'un ofici de José Martí, alcalde de Santa 
Coloma de Gramanet, que versa sobre la controvèrsia
relativa a la possessió de la imatge i altar de la capella
de Sant Crist del monestir de Sant Jeroni de Murtra

03/09/1821 03/09/1821

 

Esborranys d'oficis enviats per l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramanet de l'Ajuntament de Badalona 
centrats en la qüestió de la possessió de la imatge i 
altar de la capella de Sant Crist del monestir de Sant 
Geroni de Murtra

03/09/1821 28/09/1823

 

Oficis enviats a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramanet que versen sobre la possessió de la imatge
i l'altar de la capella de Sant Crist del monestir de 
Sant Jeroni de Murtra

05/01/1822 07/01/1822

 

Requeriment fet per l'Ajuntament de Badalona i el 
rector de la seva esglèsia parroquial a l'Ajuntament i 
esglèsia de Santa Coloma de Gramanet en relació a 
la imatge i altar de la capella del Sant Crist del 
monestir de Sant Geroni de Murtra amb inclusió de la 
resposta dels requerits

08/10/1824 08/10/1824
 

Ordres del Batlle general de Catalunya en relació al 
les mines d'aigua de Santa Coloma de Gramanet 

26/09/1827 06/01/1828

 

Ofici de la Junta general de terratinents interessats en
la mina de rec de Santa Coloma de Gramanet a José 
Martí a fi que contribueixi a sufragar les obres de la 
mina

18/06/1830 18/06/1830

 

Edicte de don Carlos de Espanya, capità general de 
Catalunya i president de la Reial Audiència, pel qual 
ordena als beneficiaris de la mina de rec de santa 
Coloma de Gramanet obeir les disposicions de la 
junta directiva de l'esmentada mina.

11/10/1832 11/10/1832
 

Relació de persones mortes durant el segon semestre
de 1831 a Santa Coloma de Gramanet

10/08/1833 25/12/1833

 

Llibreta de censos de Josep Martí Llavallol on consten
les pensions pagades al monestir de sant Jeroni de la 
Murtra.

25/06/1836 25/06/1836

 

Ofici de la Junta Directiva de la mina de rec de Santa 
Coloma de Gramanet al degà del poble esmentat on li
demana que embargui els fruits de la terra dels 
morosos que no han pagat els repartiments acordats 
per la Junta

1837 1837  Relació de les terres que conreen els llogaters d'un 
particular i del que paguen i hauran de pagar               
de l'any 1837 en endavant  
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1847 24/12/1854
 

Rebuts de diverses contribucions pagades per José 
Martí

26/02/1847 07/05/1850

 

Ordes enviades a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramanet conforme pagui les quantitats que li han 
assignat per diverses contribucions

05/05/1848 06/02/1849
 

Comptes i rebuts de les quantitats que un particular 
ha pagat a Magdalena Arús

1850 1875

 

Targeta de l'advocat Emilia Cánovas del Castillo amb 
una anotació manuscrita en relació a la presentació 
d'una demanda.

14/04/1850 14/04/1850

 

Carta de Francisco Roure a la seva tia Isabel Martí on
li demana que assisteixi al funeral del seu difunt fill 
Jaume.

1852 1852

 

Fragment d'unes anotacions que descriuren les obres 
que es realitzaran en una institució religiosa de santa 
Coloma de Gramanet. 

21/07/1852 08/12/1854
 

Correspondència entre José Martí i el seu cunyat 
Joan Gost 

28/11/1852 28/11/1852

 

Carta dirigida a José Martí comunicant-hi que ha de 
concórrer a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramanet.

10/12/1852 11/07/1853
 

Rebuts i comptes de José Martí de Santa Coloma de 
Gramanet

10/07/1853 10/07/1853
 

Relació de les quantitats que corresponen a José 
Martí per l'arrendament de les seves terres

26/03/1863 26/03/1863

 

Rebut firmat per Joan Fàbregas a favor de Martí 
Galbany Lloveres per haver-li pagat els honoris 
deguts per la seva feina com a procurador en 
l'expedient de nombrament de curadors del menor 
Ciprià Galvany Terrades.

18/08/1928 18/08/1928

 

Edicte de Manuel Ibarra, batlle general del Reial 
Patrimoni, a fi que s'obeeixin els acords i resolucions 
de la Junta Directiva de la mina de rec de Santa 
Coloma de Gramanet

30013         Documentació de Santa Eulàlia de Ronçana, 
Sant Celoni, Montalegre, Sant Cebrià de Fuirosos, 
Lliçà d'Amunt, Cànoves i Samalús i d'altres 
localitats del Vallès i del Maresme

13/03/1564 13/03/1564

 

Reclamació judicial presentada per Marc Sabater, 
paraire de panys de llana, contra Miquel Marc, pagès 
de Santa Eulàlia de Ronçana, per no haver-li pagat la 
quantitat que li devia per la compra d'una peça de 
roba.

1600 1700  Sentència de Bertran de Montrodó, degà del Vallès, 
en la causa que enfronta els rectors de les esglésies 
parroquials de Sant Cristòfor de Monteugues i Sant 
Andreu de Samalús pel cobrament de delmes              
i primícies sobre unes terres properes al torrent           
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de Canàlies.
04/01/1612 04/01/1612

 

Pergamí que conté una lletra del Papa Pau V al bisbe 
de Barcelona on respon a la petició de Mateu Arenes, 
rector de l'església parroquial de santa Eulàlia de 
Ronçana, feta per tal de millorar el rendiment d'una 
peça de terra   propietat d'Antoni Serrat.

1640 1832  Comptes de diverses parròquies vallesanes
08/08/1640 08/08/1640

 

Fe notarial de Jaume Vilardell, prevere i rector de les 
esglésies de Sant martí de Montnegre, Sant Cebrià de
Fuirosos i Santa Maria de la Velloria, de la partida de 
baptisme de Jaume Oller.

14/08/1660 14/08/1660

 

Testament d'Eulàlia Coll, de la parròquia de Santa 
Maria de Martorelles, on elegeix com a marmessor 
Josep Verdaguer i on nomena hereva universal la 
seva germana Elisabet.

19/02/1684 19/02/1684

 

Fe notarial de Jaume Vilardell, prevere i rector de 
Sant Martí de Montnegre, de la partida de baptisme 
de Josep Riera.

1715 1800  Cadastre de Sant Martí de Montnegre
1716 1725  Comptes d'ingressos i despeses d'un particular

23/07/1728 23/07/1728

 

Qüestions judicials plantejades en la causa que 
enfronta Joan Sala Puig, prevere i rector de Sant 
Celoni, contra Manel Bosch, ciutadà honrat de 
Barcelona. 

17/02/1729 17/02/1729

 

Venda feta per Josep Puig, pagès de Sant Julià de 
Lliçà de Munt, a favor de Josep Brichfreus, familiar del
Sant Ofici de la Inquisició, de Castellterçol, d'un 
censal de 384 lliures, a canvi d'una pensió anual de 
18 lliures i 4 sous.

18/03/1737 18/03/1737

 

Conveni firmat entre Maria Anna Sunyer, vídua de 
Ramon Sunyer, i el seu fill Vicenç, amb Rosa 
Colomer, vídua de Francesc Colomer, en relació a 
una peça de terra campa situada al terme de la Piera, 
a la partida dita de la Carral, per un preu de 125 
lliures. 

23/09/1740 23/09/1740

 

Debitori de 50 lliures fet per Enric Vernet, bracer de 
Sant Feliu de Codines, a favor de Francesc Rossell, la
seva germana Maria, per raó de la venda d'un censal 
fet a favrod dels creditors esmentats.

20/02/1757 20/02/1757

 

Certificat de matrimoni expedit per Joan de la Corona,
vicari de l'església de Sant Esteve de Parets, a favor 
dels esposos Gaspar Verdaguer, de Taradell, i Maria 
Mas, de Parets.

23/06/1758 23/06/1758

 

Àpoca firmada per Josep Brichfeus Massigues, 
ciutadà honrat de Barcelona, en nom propi i com a 
procurador del seu pare, a favor de Pau Puig, pagès 
de la parròquia de Lliçà d'Amunt, per un pagament de 
675 lliures.

02/02/1770 02/02/1770  Àpoca firmada per Agnèas Puig, vídua d'Isidre Puig, 
de Canovelles, i el seu fill Josep Puig, bracer               
de Granollers, a favor de Pau Puig, pagès                    
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de la parròquia de Lliçà d'Amunt, per un pagament de 
80 lliures. 

11/10/1770 11/10/1770

 

Àpoca firmada per Josep Brichfeus Massigues, de 
Barcelona, en nom propi i com a donatari del seu pare
Josep, a favor de Pau Puig, pagès de la parròquia de 
Sant Julià de Lliçà d'Amunt.

28/06/1775 28/06/1775

 

Venda a carta de gràcia feta per Joan Torra, pagès de
Sant Cebrià de Fuirosos, a favor de Josep Riera, de la
parròquia esmentada, d'un tros de terra campa de 
pertinences del mas Torra de dita parròquia, per un 
preu de 126 lliures i 4 sous.

28/06/1775 28/06/1775

 

Venda a carta de gràcia feta per Joan Torra, pagès de
la parròquia de Fuirosos, a favor de Josep Riera, de la
mateixa parròquia, d'una feixa de terra campa situada 
a la dita parròquia, al mas Torra, per un preu de 50 
lliures.

06/07/1789 08/07/1789

 

Llibre que conté exercicis de catecisme, lectura, 
escriptura i aritmètica adreçats als alumnes de les 
escoles pies de Mataró.

22/02/1797 03/06/1822
 

Rebuts firmats a favor dels rectors de Palou i 
Palaudàries

1800 1833

 

Edicte imprès que conté un sumari de l'edicte general 
de la fe promulgat per la Inquisició fet per tal que els 
feligresos puguin entendre millor el contingut 
d'aquesta disposició. 

1800 1900
 

Registre de llicències de tavernes, cafès, botigues i 
altres establiments públics del Vallès i del Maresme

22/03/1805 22/03/1805

 

Edicte promulgat per Blas de Aranza, intendent 
general de Catalunya, en relació a l'establiment de la 
Batllia d'Aigües. 

1812 1812
 

Formularis de passaports per a transeünts del 
corregiment de Mataró. 

21/11/1812 21/11/1812

 

Establiment fet per Joan Oller, pagès de la parròquia 
de Sant Mus de Cànoves, a Benet Parera, treballador 
de la parròquia esmentada, d'una casa, una terra i un 
hort, per una entrada de 50 lliures i un cens anual de 
12 lliures. 

02/01/1848 02/01/1848
 

Carta de Pere Boget Carreras al rector de Santa 
Eulàlia de Ronçana en relació a la lluïció d'un censal. 

1864 1867
 

Llibreta de comptes d'un particular que conté 
ingressos i despeses vinculats a la seva professió. 

1885 1893
 

Llicències de sepultura de difunts concedides pel jutge
municipal de Cànoves i Samalús.

30/01/1891 07/06/1895
 

Certificats de matrimoni expedits pel jutge municipal 
de Cànoves i Samalús.

30018         Documentació de Vilanova de la Roca
02/07/1450 02/07/1450  Trasllat d'una clàusula testamentària del difunt Jaume 

Tomàs, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, 
en què llega a l'església de Sant Esteve un cens        
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d'una quartera de blat per fundar un aniversari.
10/08/1600 01/07/1605

 

Fragment d'una llibreta de rebuts firmats a favor de 
Jaume Antich Torrents, pagès de la Roca, des del 10 
d'agost de 1600 a 1 de juliol de 1605.

1682 1682

 

 Llibreta de compliment pasqual dels feligresos de la 
parròquia de Sant Esteve de Vilanova que s'han 
confessat i que han combregat l'any 1682.

1700 1800

 

Resum del contingut d'alguns pergamins custodiats a 
l'arxiu de la rectoria de Vilanova relatius a alguns 
censos i dominis subjectes a celebracions.

25/08/1706 25/08/1706

 

Resum elaborat per Francesc Massaguer, prevere i 
rector de l'església de Sant Esteve de Vilanova de la 
Roca, del testament de Gabriel Oms i Argent, prevere 
i vicari de la dita església, en què elegeix com a 
marmessors a Bartomeu Guinart i Pau Blanch i on 
nomena hereu universal el seu germà Miquel Oms.

1728 1738

 

Memorials fets per l'Ajuntament d'Àvila al rei a fi que 
no admeti la renúncia de Pedro de Ayala, bisbe 
d'Àvila, al seu carrec.

05/12/1734 05/12/1734

 

Fe notarial de Lluís Sala, prevere i rector de l'església 
de Sant Julià Argentona, de la donació de 50 lliures i 
diversos béns feta per Pau Blanch de la Riera, pagès 
de la parròquia de Sant Andreu d'Orrius, a favor de la 
seva filla Teresa Blanch, de la parròquia de Sant 
Esteve de Vilanova de la Roca, en el marc dels 
capítols matrimonials firmats amb Francesc Galvany. 

1738 1739

 

Llibreta de les misses celebrades els anys1738 i 1739
per pregar per l'ànima dels difunts de la parròquia de 
Sant Esteve de Vilanova de la Roca que havien 
instituït un aniversari

19/01/1741 19/01/1741

 

Cartell imprès dels miracles i tesis del jesuïta italià 
Francisco de Jerónimo, elaborat per Tomàs Soler i 
Domènech, alumne de la congregació mariana.

1750 1800
 

Fragment d'un sumari imprès que conté les gràcies i 
indulgències concedides al monestir de Montserrat.

1750 1800
 

Imprès que conté la missa de l'abat Raimundo de 
Fitero, fundador de l'ordre militar de Calatrava.

1750 1850  Dibuix i explicació d'una caleixera.
1750 1850

 
Fragment d'un manual de gramàtica i sintaxis 
castellana.

1750 1850  Compendi i sumari de l'edicte general de la Fe.
1750 1850

 
Model de formulari que ha de servir per confeccionar 
padrons de veïns.

08/1757 08/1757

 

Declaració impresa de l'almoïna amb que s'ha de 
contribuir a l'Església per obtenir permís per a poder 
menjar lacticins per Quaresma.

08/10/1769 08/10/1769

 

Capítols matrimonials firmats entre Jaume Galvany, 
pagès de la parròquia de Vilanova de la Roca, fill de 
Jaume Galvany i Teresa Blanch, i Teresa Bosch, filla 
de Jaume Bosch i Maria Ridameya.

22/08/1779 22/08/1779  Fe notarial feta pel vicari de l'església de Sant Esteve 
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de Vilanova de la Roca del matrimoni de Josep 
Maimó, pagès de la parròquia de Sant Perpètua de la 
Moguda, fill de Pere Maimó i Maria Malla, amb 
Peronella Puig Pey, filla de Gaspar i Anastàsia Puig 
Pey.

1780 1824

 

Llibreta de comptes que conté les pensions que 
paguen anualment diversos habitants de la parròquia 
de l'església de Sant Esteve de Vilanova de la Roca 
per censals venuts a la Rectoria.

22/05/1782 22/05/1782

 

Sentència definitiva en el plet d'armes de Barcelona 
donada pel Reial Consell de Guerra i els ministres 
associats de les Índies i Hisenda, en què s'absol els 
acusats.

25/08/1785 25/08/1785

 

Edicte del rei Carles III publicat a les ciutats, viles i 
llocs de Catalunya en què es pohibeix treballar i 
vendre productes durants els dies de festa.

1787 1787

 

Requeriment presentat pel procurador de Josefa 
Soler, vídua de Miquel Soler, a Jaume Galvany batlle, 
de la Roca, a fi que anul·li el mandat que va expedir 
prohibint que es construís una estacada a les terres 
del seu mas Prat Collell que limiten amb el riu Mugent.

20/07/1787 20/07/1787

 

Ordre impresa del capità general de Catalunya 
comunicada pel tinent corregidor de Mataró en què es
mana perseguir els farsants que es fan passar per 
mossos de les Rondes del Principat.

13/11/1788 13/11/1788

 

Requeriment fet per Marià Villellas al batlle de la Roca
a fi que obligui a Jaume Elías Gual a pagar-li els 
diners que li deu o a retornar-li els tretze carners que li
havia entregat o a presentar-se a un judici verbal per 
pledejar contra ell.

28/01/1792 28/01/1792

 

Publicació d'una ordre reial en què, atenent a l'incendi
que es va declarar a la presó reial de Madrid per culpa
d'un retaule de fusta, es mana que els retaules es 
construeixin amb altres materials, a menys que 
s'obtingui una llicència reial per fer-ho amb fusta.  

10/04/1793 10/04/1793

 

Edicte imprès de Gavino de Valladares, bisbe de 
Barcelona, en què mana que se celebri una missa a 
les esglésies de la seva diòcesi per a pregar per l'èxit 
de les tropes espanyoles que lluiten en la Guerra de 
França.

25/06/1793 25/06/1793

 

Circular impresa del vicari general del bisbe de 
Barcelona en què es demana als sacerdots de les 
esglésies de la diòcesi que ajudin els mercedaris 
encarregats de recollir almoïna i que exhortin els seus
feligressos a fer-los donacions pietoses. 

02/09/1794 02/09/1794

 

Edicte imprès de Jaime Roig, vicari general del bisbat 
de Barcelona, en què ordena a les esglésies de la 
diòcesi que celebrin un dia de rogatives per pregar per
l'èxit de les tropes espanyoles en la Guerra del 
Francès. 

16/07/1795 16/07/1795  Edicte imprès que conté un model de formulari            
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que han de seguir els eclesiàstics per a declarar les 
seves propietats.

05/06/1798 05/06/1798

 

Imprès que conté dos decrets reials pels quals es 
demana préstecs i donatius per sufragar la guerra 
contra França i en què la reina renuncia a la meitat 
dels seus drets sobre la Tresoreria Major.

23/11/1798 23/11/1798

 

Exhort imprès d'Isidro Lasausa, jutge del Reial Jutjat 
de la Província de Barcelona, al batlle de Vilanova de 
la Roca, a fi que facin comparèixer davant seu a 
Miguel Morató, habitant del raval de la Roca. 

22/05/1799 22/05/1799

 

Llicència impresa concedida pel vicari general de 
Barcelona al rector de Vilanova de la Roca a fi que 
pugui assistir al matrimoni que se celebrarà entre 
Antonio Montañá amb Eulàlia Torres.

19/04/1803 19/04/1803

 

Circular del sotsdelegat del Nové al rector de Vilanova
de la Roca en què li tramet la resposta del Col·lector 
General d'Expolis i Vacants als dubtes que se li 
havien plantejat en relació al pagament de primícies, 
delmes i altres rèdits eclesiàstics.

04/01/1805 04/01/1805

 

Circular de Blas de Aranza, intendent general i 
comissari d'Extramadura, en què demana que se li 
trametin notícies sobre el gra que es preveu collir l'any
vinent. 

07/01/1805 07/01/1805

 

Epístola impresa de Pedro Díaz de Valdés, bisbe de 
Barcelona, dirigida als feligresos de la seva diòcesi, 
en què els commina a pregar per l'èxit de les tropes 
espanyoles en la guerra contra Anglaterra i a no 
consumir productes britànics.

30/06/1805 30/06/1805

 

Circular impresa dels administradors de l'Hospital 
General de la Santa Creu de Barcelona als rectors de 
les parròquies catalanes en què se'ls informa sobre 
les injúries i falsedats que se'ls atribueixen en relació 
a les almoïnes col·lectades pels pobres malalts i on 
se'ls demana col·laboració per a aconseguir donatius 
dels seus feligresos.

02/10/1805 02/10/1805
 

Imprès de la Gazeta de Barcelona en què es 
comuniquen notícies d'àmbit internacional.

05/04/1806 05/04/1806

 

Circular impresa comunicada al rector de Vilanova de 
la Roca en què se li demana col·laboració per 
aconseguir voluntaris per ocupar el càrrec de 
recaptador de la Reial Casa de Caritat de Barcelona.

16/05/1808 16/05/1808

 

Edicte imprès de Josep de Ezpeleta, capità general de
Catalunya, en què es comunica la renúncia a la 
Corona feta per Ferran VII a favor del seu pare Carles
IV. 

10/08/1808 10/08/1808

 

Circular impresa de la Junta Suprema de Govern del 
Principat de Catalunya a les comunitats eclesiàstiques
en què els demana que facin préstecs i donatius a 
l'Estat per finançar la guerra contra França. 

21/11/1808 21/11/1808  Instruccions transmeses per la Junta Suprema            
de Catalunya a la Comissió de la Intendència              
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de Catalunya en què se li comunica el procediment a 
seguir per cobrar el repartiment de 12 milions de rals 
imposat a Catalunya per finançar la guerra contra 
França. 

31/03/1832 31/03/1832

 

Carta de Francisco Petit a Ignasi Petit, rector de 
Vilanova de la Roca, en què comenta l'arribada d'un 
nou vicari a Sant Feliu de Codines i la venda del mas 
Puig.

30010         Documentació de Vilanova de la Roca
14/02/1782 14/02/1782  Circular de la Inquisició sobre l'heretgia i l'apostasia

1800 1850  Pròleg d'un diccionari de català i castellà
1800 1850

 

Relació de les quantitats necessàries per mantenir el 
culte i la fàbrica de l'església de sant Esteve de 
Vilanova de la Roca.

1808 1808

 

Extracte de les notícies més rellevants publicades pel 
Diari de Saragossa entre els dies 22 i 25 de juny de 
1808"

20/02/1809 20/02/1809

 

Pastoral impresa de Pablo de Sichar, bisbe de 
Barcelona, per la qual explica les raons del seu exili i 
on exhorta els fidels a tenir confiança en el Senyor

13/10/1809 13/10/1809
 

Cicular en què s'ordena ampliar el cup de soldats que 
han de combatre en la Guerra del Francès.

1811 1814

 

Manifest que exposa els errors que incorre la 
Representació que Antoni de San-Germán, primer 
cirurgià de l'Exèrcit i honorari de la Reial Càmara, 
dirigeix al Suprem Consell de la Regència

28/04/1811 28/04/1811

 

Circular de Joaquin Broto, vicari general del bisbat de 
Barcelona, on exhorta els feligresos a col·laborar amb
els caputxins en les missions que realitzaran 
properament en els pobles del bisbat.

10/09/1811 10/09/1811

 

Ordre de Francisco Sans Sala, vicari general  de la 
Seu de Barcelona, a fi que se celebrin diversos actes 
litúrgics i devocionals a les esglèsies de la diòcesi

16/10/1811 16/10/1811
 

Edicte imprès de Ferran VII en què s'imposa un arbitri 
per fer front a la guerra del Francès 

28/12/1811 18/02/1814

 

Manifestació dels serveis fets a l'esglèsia i a la pàtria 
per part del doctor Francisco Sans i de Sala, canonge 
de Barcelona durant l'estada dels francesos a la 
mateixa i altres documents relacionats amb el 
personatge 

1812 1812
 

Imprès que conté les actes de diverses sessions de 
Corts celebrades en el marc de la Guerra del Francès.

17/06/1812 17/06/1812

 

Edicte imprès de la Junta Superior del Principat de 
Catalunya que conté el reglament sobre la contribució 
de quarteres que han d'abonar els pobles catalans.

01/07/1812 01/07/1812

 

Edicte imprès dels eclesiàstics refugiats a Mallorca a fi
de prevenir els feligresos dels perills de llegir l'obra 
"Diccionario crítico-burlesco".

01/08/1812 01/08/1812  Edicte imprès del general Lacy exhortant i animant      
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els catalans en el marc de la Guerra del Francès.
15/08/1812 15/08/1812

 

Instrucció formada per la Junta Superior del Principat 
de Catalunya que hauran d'observar les Justícies dels
pobles catalans en relació als subministraments a la 
tropa

20/09/1812 20/09/1812

 

Representació impresa del bisbe d'Orense al Consell 
de Regència on exposa la injustícia que emana del 
seu exili.

17/12/1812 17/12/1812

 

Exemplar imprès del vint-i-novè número del Butlletí de
l'Exèrcit Gran Francès del dia 17 de desembre de 
1812. 

31/12/1812 31/12/1812
 

Edicte imprès del general Lacy on publica extractes 
de notícies de guerra publicades en diaris francesos.

05/04/1813 05/04/1813
 

Rèplica de Luis Lacy als càrrecs que el comissari Les 
va presentar a la Regència

10/06/1813 10/06/1813

 

Circular impresa d'Antonio Cano Manuel on comunica 
un reial decret que sanciona els clergues que critiquin 
o injuriïn obertament la monarquia. 

24/11/1813 24/11/1813  Decrets de les Corts i ordres del Govern
21/01/1814 23/01/1814

 
Exemplars impresos dels números vint-i-un i vint-i-tres
del diari El Patriota Ausonense.

23/01/1814 23/01/1814
 

Exemplar imprès del número vuit de la Gazeta de 
Cataluña.

27/04/1814 27/04/1814
 

Estat de les quanitats cobrades a diverses localitats 
per la Intendència General de l' Exèrcit

28/04/1814 28/04/1814

 

Certificat de Juan de Aldaya, oficial major de la 
Comptadoria principal del primer exèrcit i Principat de 
Catalunya, acreditant el pagament dels caudals que 
havia d'abonar el capità Pere Olivella.

01/01/1817 01/01/1817

 

Opuscle imprès on Joan Francisco Bahí, catedràtic de
Botànica de Barcelona, consigna un remei per destruir
la negror de les oliveres. 

23/05/1818 23/05/1818

 

Edicte imprès de Francisco Xavier de Castaños, 
capità general de Catalunya, on mana que tots els 
nounats siguin vacunats contra la verola.

25/12/1820 1832
 

Relació de comptes relatius als delmes de Sant 
Esteve de Vilanova del Vallès.

10/10/1822 10/10/1822

 

Circular del Bisbat de Barcelona a les parròquies de la
diòcesi on els sol·licita d'enviar una relació de les 
quantitats que necessiten per mantenir el seu culte i 
clergat.

13/05/1824 13/05/1824

 

Rebut d'Andreu Oller de la quantitat de 96 lliures, 3 
sous i 11 diners que ha pagat el rector de Vilanova de 
la Roca en concepte de delme de l'any 1822.

12/11/1825 12/11/1825

 

Circular impresa de Pedro José Avellá, vicari general 
del bisbat de Barcelona, en relació a l'exacció cobrada
sobre els testaments i les successions intestades. 

10/01/1826 10/01/1826

 

Edicte imprès de Francisco Enríquez Girón García pel
qual publica una encíclica del Papa Lleó XII on 
exhorta els espanyols a obeir la Monarquia.

26/04/1826 26/04/1826  Edicte imprès de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona,
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on comunica als seus feligresos que el Papa Lleó XII 
ha concedit la gràcia del jubileu. 

17/11/1826 17/11/1826

 

Certificat expedit per Nicolàs Simon Labrós, notari 
major del bisbat de Barcelona, del nomenament 
d'Ignacio Petit com a curat de l'església de Sant 
Esteve de Vilanova del Vallès

20/08/1827 20/08/1827

 

Circular impresa de Pablo de Sichar, bisbe de 
Barcelona, on commina els rectors de la diòcesi a 
exhortar els seus fidels a no unir-se als sediciosos.

1828 1829

 

Llibreta que conté les misses que celebra Ignasi Petit, 
rector de la parròquia de sant Esteve de Vilanova de 
la Roca, per aniversaris instituïts per difunts per la 
salvació de la seva ànima.

21/04/1829 21/04/1829

 

Circular de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, als 
clergues de la diòcesi, on els commina a exhortar els 
seus fidels a donar almoina en favor dels damnificats 
dels terratremols d'Orihuela. 

30/06/1840 30/06/1840

 

Circular del bisbe de Barcelona en relació a la 
informació que han de subministrar els rectors de les 
parròquies durant la visita pastoral del bisbe

30/01/1860 30/01/1860
 

Certificat de matrimoni entre Anton Quadradas i Rosa 
Catafal de la parròquia de Vilanova de la Roca.

12/11/1860 12/11/1860
 

Certificat de matrimoni d'Isidre Duran amb Teresa 
Clivillers, tot dos de Vilanova de la Roca 

02/01/1861 02/01/1861
 

Certificat de matrimoni entre Pere Galvany amb Ignès 
Agell, tots dos de Vilanova de la Roca.

1867 1911

 

Anotacions del rector de la parròquia de sant Esteve 
de la Roca en relació a les dades que figuren al Llibre 
d'Amillaraments local sobre les terres associades al 
seu càrrec i sobre la reducció de lliures, sous i diners 
catalans a pessetes i cèntims.

22/10/1930 22/10/1930
 

Retall del diari de la Vanguardia del dia 22 d'octubre 
de 1930. 

30014         Documentació de localitats catalanes                
i espanyoles

10/08/1465 10/08/1465

 

Donació de l'heretat i llegítima materna i paterna, 
atorgada per Marianna Coll i Destorrent, muller de 
Joan Coll, de la vila de Vidrà, a favor del seu pare, 
Bernat Ramon Destorrent, de la vila de Pruit.

25/05/1470 25/05/1470  Nota del testament de Miquela Mateu 
23/12/1477 23/12/1477

 

Còpia d'una provisió dels Reis Catòlics per la qual 
s'obliga la ciutat de Villena a guardar les mercès que 
se'ls havia concedit als seus veïns per la mort de 
conversos

02/06/1564 27/06/1569
 

Fragment d'un llibre que conté escriptures firmades 
per diversos particulars

20/03/1634 20/03/1634  Trasllat d'un privilegi del rei Felip IV a la ciutat de 
Villena pel qual el rei renuncia a la meitat d'oficis         
que controlava la vila de Villena
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13/04/1649 13/04/1649

 

Pergamí que conté la llicència concedida pel rei Felip 
IV al convent de Nostra Senyora del Socors de 
mallorca de l'ordre de sant Agustí per amortitzar mil 
lliures de deu rals de renda a raó d'un vuit per cent.

1673 1673
 

Capítols matrimonials de Ramon Soler, de Granera, i 
Margarida Grau, d'Estaràs.

15/10/1676 18/06/1682

 

Trasllat d'un procés civil que enfronta a Francesc 
Escorsell contra els tutors i curadors dels pubills de 
Juan Ramoneda per les pensions impagades d'un 
censal que havien venut a Pere Barba i que havia 
pervingut a l'esmentat Francesc.  

05/11/1679 05/11/1679

 

Declaracions jurades de Galceran Puig i Francisco 
Rovira en què afirmen que Galceran no va vendre el 
seu matxo, sinó que va morir.

1700 1800  Cobertes de pergamí d'un llibre de baptismes
06/09/1784 15/04/1785

 

Expedient instat per la Universitat de Palma al Consell
Reial a fi que es prenguin mesures per erradicar els 
abusos comesos per la Universitat de Cervera, que 
doctora estudiants que no tenen els títols de graduat o
batxiller 

1800 1900
 

Fulls d'un particular on va anotar algunes frases 
personals en castellà i mots en llatí

30/01/1814 31/12/1814

 

Relacions dels clergues que hi ha a diverses 
esglesies i institucions religioses de la diòcesi de 
Barcelona. 

20/04/1818 20/04/1818
 

Lletra de Joan Giral al senyor Josep en què li demana
cinc duros per poder sortir de la presó.

04/12/1819 04/12/1819

 

Testament de Jaume Ballús, prevere i rector de 
l'església de Sant Climent de la Espanyola, en què 
elegeix com a hereus universals els seus nebots 
Ramon i Anton Ballús.

13/03/1821 13/03/1821

 

Fundació de patrimoni atorgada per Maria Isabel 
Sarriera, marquesa de Moyà, a favor del clergue Josef
Colomer.

30/01/1832 30/01/1832
 

Despatx en què es demana la captura d'Antonio 
Briarso, natural de Santa Coloma de Queralt

14/11/1839 14/11/1839

 

Concòrdia firmada pels germans Vicente, José Maria, 
Maria del Carmen i Bruna Haedo Picó, per repartir-se 
els béns relictes dels seus pares Vicenta de Bargas i 
Vicente Haedo Picó, de Rozas.

23/04/1882 23/04/1882

 

Testament d'Antoni Sanromà Virgili, pagès de 
Vespella, on nomena hereu universal el seu fill Joan 
Sanromà Soler. 

24/04/1890 24/04/1890
 

Nota que esmenta la defunció de José Pujagut Moset,
natural d'Alfou 

16/04/1891 16/04/1891
 

Certificat de l'avís del matrimoni de Joaquim Batlles 
Alsina que se celebrarà a sant Andreu de Samalús 
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