
FONS CAN BRUNIQUER. CATÀLEG CRONOLÒGIC

Data Inicial Data Final U.I.  Descripció

01/10/1400 01/10/1400 20600 Transsumpte  del  testament  de  Guillem  Bruniquer,
mercader de Barcelona, fill de Bernat Bruniquer, en què
elegeix  com  a  marmessors  a  Pere  Alegre,  prevere
beneficiat  de la  Seu de Barcelona,  i  a  Antic de Prim i
Jaume Esteve,  mercaders  de  Barcelona,  i  on  nomena
hereva universal la Pia Almoina de la Seu de Barcelona,
manant  als  seus  marmessors  que  esmercin  els  seus
béns relictes per mantenir pobres a raó de 10 lliures per
cadascun d'ells. 

01/10/1400 17/02/1403 20600 Transsumpte  del  testament  de  Guillem  Bruniquer,
mercader de Barcelona,  i  de la  concòrdia firmada pels
seus marmessors i els administradors de la Pia Almoina
de la Seu de Barcelona per la qual s'estableix la fundació
i  successió  de  deu  canongies  instituïdes  per  llegat
testamentari del difunt Guillem Bruniquer a fi de sostenir
els pobres de la Seu. 

01/10/1400 17/02/1443 20600 Certificat expedit pels arxivers del Capítol de la Seu de
Barcelona del contingut del testament del difunt Guillem
Bruniquer  i  de  la  concòrdia  firmada  entre  els  seus
marmessors i els administradors de la Pia Almoina de la
Seu. 

20/02/1409 20/02/1409 20614 Document  atorgat  per  Francesca,  muller  de  Jaume
Morera, veí de Granollers, pel qual ven a Andreu Jordi
fuster  de la  mateixa  vila,  un  hospici.  Testimonis:  Joan
Bruniquer i Bernat de Vilarur, veïns de la mateixa.

25/05/1511 25/05/1511 20600 Fe notarial d'Antoni Vicenç Rosa, notari de Granollers, de
la  donació  feta  per  Francesc  de  Vilatorta  a  favor  de
Gilabert Bruniquer, dels drets que tenia sobre una peça
de  terra  plantada  d'oliveres  situada  al  Puig  de  les
Forques,  la  qual  té  Bernat  Ginebreda  a  títol
d'establiment. 

30/04/1532 16/09/1544 20600 Còpia  autèntica  dels  actes  de  presentacions  de  Marc
Tarafa, successor de Pere Aròs, i de Gilabert Bruniquer,
successor  de  Pericó,  Francesc  i  Joan  Bruniquer,
marmessors del difunt Guillem Bruniquer, de les porcions
de canongies instituïdes per llegat testamentari del difunt
Guillem Bruniquer, i de les provisions de dues porcions
que estaven vacants per  causa de la  mort  de Nicolau
Sec.
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25/11/1555 25/11/1555 20600 Capítols matrimonials de Guerau Bruniquer, mercader, fill
de Gilabert Bruniquer i Eulàlia Bruniquer, de Granollers, i
d'Eulàlia  Riera  d'Olzinelles,  filla  de  Francesc  i  Beneta
Riera d'Olzinelles, de Granollers.

22/04/1581 22/04/1581 20614 Document  atorgat  pel  Joana  Bases,  vídua  de  Joan
Bases, corder de Granollers, pel qual ven a Joan Viader,
també de Granollers,  una  peça  de  terra  amb vinyes  i
oliveres, situada a la mateixa vila.

17/09/1594 17/09/1594 20600 Transsumpte  de  la  capbrevació  feta  per  Joan  Camp,
botiguer  de  panys  de  Granollers,  a  favor  d'Esteve
Gilabert  Bruniquer,  notari  de Barcelona,  d'una peça de
terra campa plantada amb unes oliveres i sis feixes de
terra  d'una  capacitat  de  sis  quarteres  de  blat  de
sembradura, la qual està situada a Granollers, al Puig de
les Forques.

03/03/1598 03/03/1598 20600 Donació  feta  per  la  marquesa  de  Claramunt  a  favor
d'Esteve Gilabert  Bruniquer del  seu dret  de patronatge
sobre les canongies instituïdes per llegat testamentari del
difunt Guillem Bruniquer que anaven a càrrec dels seus
marmessors.

25/02/1634 01/03/1634 20600 Capítols  matrimonials  entre  Maurici  Rechs  i  Gallart  de
Manresa amb Cecília Bruniquer.

09/09/1643 09/09/1643 20600 Àpoca firmada per Manel Palmerola a favor de Joan Pau
Bruniquer, dels mobles i joies que li ha restituït.

12/05/1670 03/01/1676 20600 Codicils  del  testament  de  Joan  Pau  Bruniquer,  notari
públic de Barcelona.

1672 1672 20600 Inventari dels actes i escriptures que justifiquen el cens
de 7 sous i 6 diners que Joan Pau Bruniquer ha de rebre
sobre una peça de terra situada al Puig de les Forques
que abans pertanyia a Joan Camps, botiguer de draps, i
ara a Miquel Amat, apotecari de Granollers. 

10/10/1672 1695 20600 Plet i confessió feta per Miquel Ametller, apotecari de la
vila de Granollers, a Joan Pau Bruniquer, notari públic de
Barcelona, d'una peça de terra en el paratge anomenat
Puig de les Forques.

1675 1700 20600 Francisco Rius i Bruniquer, ciutadà honrat de Barcelona,
demana la concessió del privilegi  de noble i  exposa el
reconeixement dels seus cognoms.
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09/01/1676 09/01/1676 20600 Inventari de béns de Joan Pau Bruniquer, notari públic de
la ciutat de Barcelona.

01/02/1740 01/02/1740 20600 Procura  feta  i  firmada  per  Cecília  Gallard  Bruniquer,
vídua  de  Maurici  Rechs,  a  favor  d'Esteve  Gilabert
Bruniquer  i  Joan Pau Bruniquer,  respectivament  pare i
germà seus.

Per accedir als documents, adreceu-vos a l’Arxiu Municipal de Granollers al c. de l’Olivar, 10

L’accés als documents el podeu fer dins l’horari d’atenció al públic 

Per a més informació, podeu trucar als tels. 93 842 67 37 o 93 842 67 62 o bé,
enviar un correu electrònic a arxiu@granollers.cat
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