
FONS FAMÍLIA ALTIMIRA CLADELLAS. 

CATÀLEG CRONOLÒGIC PER SUBFONS

01. Subfons Familia Altimira Cladellas

Data Inicial Data Final U.I.  Descripció

1827 1856 20620 47.  (1.3.)  Llibre  de  comptes  de  Francisco  Cladellas  i
Moragas,  pagès  de  Palou.  Conté  anotacions  dels
pagaments  de  soldades,  batudes,  arrendaments  d'horts,
cases, bestretes, criades i jornalers.

18/12/1847 18/12/1847 20619 24. (1.2.) Agnició de bona olor atorgada per Joan Rodon i
Parera,  bracer  del  poble  de  Palou,  a  favor  de  Francisco
Angelet, pagès del mateix poble, reconeixent que l'atorgant
va establir  tres trossos de terra a Angelet,  davant el  tinet
alcalde  de Palou,Tomàs Cladellas.  Data  document:  1847-
12-14;  notari  document:  Manuel  Pagés  d'Argemir  de
Granollers.

04/04/1850 04/04/1850 20619 25. (1.2.) Capítols matrimonials firmats entre Juan Cladellas
i Colomer, pagès de Palou, (fill de Pedro Cladellas i Teresa
Colomer) i Rosa Aymerich i Folguera, natural de Montornès
(filla de Felix Aymerich, pagès i Josepa Folguera difunta).
Data document: 1850-04-04; notari: Pau Llobet d'Argemir de
Granollers. 

04/10/1857 04/10/1857 20619 26. (1.2.) Testament de Julian Angelet i Ninou, propietari de
Palou, fill  de Francisco Angelet [i Moragas] i de Gerònima
Ninou  [i  Flaquer  o  Flaqué].  Data  document:  1857-10-04;
notari document: Pedro Marsà de Granollers. 

17/10/1859 29/12/1868 20619 27. (1.2.) Testament de Gerònima Ninou i Flaqué, esposa
de Francisco Angelet  [i  Moragas],  veïns de Palou,  filla de
Miguel Ninou i Maria Flaqué, difunts. Data document: 1859-
10-17;  notari  document:  Juan Baptista Juer  (o Fuer)  (?)  i
Guarda  de  Granollers;  data  trasllat:1868-12-29;  notari
trasllat: Manuel Pagès d'Argemir de Granollers. 

30/12/1860 30/12/1860 20619 28.  (1.2.)  Escriptura  de  venda  perpètua  atorgada  per
Francisco Angelet  i  Moragas, pagès de Palou, a favor de
Gerònima Ninou, la seva esposa i a favor de Rosa Cladellas
i  Colomer,  la  seva  jove,  viuda  del  seu  fill  Julian  Angelet
Ninou;  Venda  feta  amb  l'aprovació  de  Joan  Alomar,
propietari  i  Joan  Vila  pagès,  tots  de  Palou,  nomenats
comissionats dels creditors del venedor. Es ven una casa
amb dos cossos, situada a Palou,  que abans pertenyia a
l'antic  edifici  conegut  com  Hostal  Nou.  Data  document:
1860-12-30, notari: Manuel Pagès d'Argemir de Granollers. 
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30/12/1860 04/01/1861 20619 29.  (1.2.)  Escriptura  de  venda  atorgada  per  Francesc
Angelet i Moragas, pagès de Palou, amb l'acord i conveni
dels  representants  dels  seus  creditots:  Joan  Alomar,
propietari  i  Joan  Vila  pagès,  tots  de  Palou,  favor  de
Gerònima Ninou, la seva esposa i a favor de Rosa Cladellas
Colomer,  la  seva  jove,  (viuda  del  seu  fill  Julià  Angelet
Ninou);  les  dues  com  a  millor  postores  de  la  subhasta
pública.  Es  ven  una  peça  de  terra  d'una  quartera  de
sembradura,  situada  a  Palou  i  que  pertany  al  mas  Garí.
Data document 1860-12-30; notari: Manel Pagès d'Argemir;
data trasllat 1861-01-04; notari trasllat: el mateix.

1862 1965 20623 132.  (1.7.)  Impresos  de  temes  religiosos.  Estampes;
oracions cristianes; cançons de Nadal 1862; goig de Sant
Julià de Palou s/d; goig de Sant Valerià, s/d; goig de Sant
Sebastià,  1918;  full  parroquial  1945;  tres  números  de  la
revista  "Perseverancia"  1953,  núm  148,  1956  núm  179  i
altre s/d; i finalment impresos publicant la Bula de la croada
de 1965, amb la venda d'indults.

30/04/1868 30/04/1868 20619 30. (1.2.) Inventari de béns de la difunta Gerònima Ninou i
Flaqué, (que fou esposa de Francisco Angelet i Moragas),
fet  a  petició  de  la  seva  jove,  Rosa  Cladellas  i  Colomer,
(viuda de Julian Angelet  i  Ninou) de 47 anys i del seu fill
Jaime Angelet i Ninou de 44 anys; els dos com a tutors i
curadors de l'hereu i béns. L'hereu és el net de la difunta,
Jaime Angelet i Cladellas de 13 anys. Data document: 1868-
04-30; notari document: Manuel Pagès d'Argemir.

1872 1873 20622 78. (1.4.) Quota del Repartiment General de l'any econòmic
1872-1873 a nom de Julián Angelet [i Ninou]. 

1880 1923 20618 11.  (1.1.)  Documents  militars  de  Juan  Cladellas  Angelet:
reglament del Cuerpo de Somatenes de 1880 i rebut a nom
de Juan Cladellas Angelet del Boletín oficial del Instituto de
Somatenes de 1923.

1881 1881 20619 31. (1.2.) Esborrany de contracte d'arrendament atorgat per
Juan  Cladellas  i  Colomer,  a  favor  de  Francisco  Blanch,
d'una casa i terres del mas Gri, [a Palou]. Data document
1881-12-s/dia, a Palou. No hi ha ni firmes ni notari.

1884 1958 20618 21. (1.1) Correspondència.
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1890 1930 20623 134.  (1.7.)  Impresos  diversos.  Llibre  titulat  "Cinc-centes
endevinalles",  sense  cobertes,  s/d.  ;  "Regímenes  para
enfremos del  aparato circulatorio"  de Duran Arrom,  1930;
prospecte  publicitari  de  l'edició  de  "Geografia  General  de
Catalunya, dirigida per Francesc Carreras Candi.

1890 1945 20623 131.  (1.7.)  Impresos  de  temes  polítics:  Cançons  dels
catalans  contra  el  francesos  durant  la  guerra  de  la
Independènia, s/d. Un full d'un llibre de Lapides, (?) s/d. Full
de notícies sobre el carlisme (posterior a1945).

1890 1970 20629 Fotografies de la família Altimira Cladellas.

1891 1922 20620 48. (1.2.) Dietari de l'any 1891, amb l'agenda de treball d'un
mossèn,amb activitat a la ciutat de Barcelona amb notes de
comptes  posteriors,  d'administració  de  pagaments  d'una
explotació  agrària:  jornals  d'arrancar  patates  1891,
reparació de corts dels porcs 1894, sobre garrinades de les
truges 1895, 1896 i 1897 i 1898, comptes de contribucions
[potser  de  José  Cladellas  Aymerich]  1895,  molta  de  blat
1896, i sobre una euga grisa 1922. En la contraportada hi
ha una agenda d'adreces.

1896 1896 20623 135.  (1.8.)  Reglament  del  "Monte-Pio  bajo  la  Divina
protección de la Purísima Concepción de Nuestra Señora".

1900 1930 20618 15. (1.1.) Adreces postals diverses s/d.

20/10/1901 27/11/1903 20619 35. (1.2.) Actes del Consell de Família de les menors Rosa i
Maria Angelet i Blanch de 1901 i 1903

1902 1902 20619 32. (1.2.) Coberta de l'expedient  de purificació a favor de
Rosa Angelet i Blanch, de l'herència dels seus pares difunts
(Jaime Angelet i Cladellas i Josefa Blanch i Pericas) i de la
seva avia paterna també difunta (Rosa Cladellas i Colomer),
de l'any 1902, del Jutjat Municipal de Palou.

20/03/1902 18/06/1943 20619 33. (1.2.) Escriptura d'inventari del béns atorgat per mossèn
José Angelet i Cladellas ( era ecònom del poble del Gornal),
com  a  tutor  i  curador  de  la  seva  neboda  menor,  Rosa
Angelet i Blanch; dels béns Rosa ha heredat del sau pare
Jaume Angelet Cladellas, de la seva mare Josepa Blach i
Pericas i de la seva avia paterna Rosa Cladellas Colomer.
Data document: 1902-03-20; notari: Juan Francisco Alesan
de Granollers; data dels assentaments registrals: 1943-06-
18.
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06/02/1904 06/02/1904 20619 34.  (1.2.)  Certificat  del  Registre  Civil  del  districte  de
Castellet  i  el  Gornal,  del  matrimoni  de  Juan  Cladellas  i
Angelet i Rosa Angelet i Blanch, celebrat el 1904-01-21 en
el poble de Castellet i el Gornal. Data del certificat: 1904-02-
06

1905 1930 20618 23. (1.1) Oració pel mal de ventre. s/a i s/d.

23/12/1905 23/12/1905 20623 127. (1.6.) Convocatòria a la reunió inagural i de constitució
del  nou  Ajuntament  de  Palou,  dirigida  a  José  Cladellas
Aymerich.

1907 1913 20622 79.  (1.4.)Contribucions  territorials  i  impost  de plagues del
municipi de Palou a nom de Julián Angelet i Ninou o dels
seus hereus 1907-1913.

1907 1914 20622 80 (1.4.)  Contribucions territorials  i  impost  per  la  defensa
contra les plagues del camp, dels municipis  de Palou i  la
Roca, a nom de Juan Cladellas i Colomer i del seu fill José
Cladellas i Aymerich 1907-1914.

1908 1908 20623 136. (1.8.) Reglament de "Monte-Pio ó hermandad de San
Julian Mártir de Palou", 1908. Juan Cladellas és membre de
la Junta Organitzadora. Hi ha dues unitats.

1908 1915 20620 49. (1.3.) Petita llibreta de Juan Cladellas [i  Angelet]  amb
anotacions de comptes

1908 1933 20620 52.bis  (1.3.)  Petita  llibreta  amb  comptes  d'explotació
agrícola 1926-1933. Hi ha una nota que diu "Instància feta
añ 8 a 9 archivada del 10 a 11, del benefici de S Miquel
Arcàngel de la parròquia de Granollers aprobada pel estat
pactat per abogat D Climen Cuspinera archiu de dalagació
de  Renda  de  Barcelona  Cobro  de  pansions  dels  census
rediments del estat y de añadas de arrendamens de casa y
orta".

1910 1930 20618 19. (1.1.) Llibreta de receptes de confitures,s/d.

1915 1923 20620 50. (1.3.) Petita llibreta de Juan Cladellas [i  Angelet]  amb
comptes  d'afers  d'explotació  agrícola  i  de  l'ajuntament
[suposem que de Palou]

1915 1963 20620 57. (1.3.) Correspondència dels Barnola (de Luís de Barnola
[Verdaguer] i de Joaquín de Barnola [i de Bassols]) amb els
Cladellas sobre afers del patrimoni Barnola. 
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1918 1923 20620 52. (1.3.) Petita llibreta [potser que fos de Juan Cladellas i
Angelet]  amb  notes  d'afers  del  poble  de  Palou  i  afers
familiars.

16/06/1918 16/06/1918 20623 128. (1.6.) Carta dirigida a l'alcalde de Palou del Diputat a
les Corts per Olot Francisco Fàbregas.

1919 1970 20618 16. (1.1.) Invitacions a processons, a casaments, menus de
casament (s/d) i recordatoris de defuncions.

1920 1929 20622 82.  (1.4.)  Contribucions  territorial  i  d'edificis  i  solars  dels
municipis  de  Palou  i  la  Roca;  repartiments  general  de la
Roca i una notificació del registre fiscal d'edificis i solars, a
nom de Juan Cladellas Colomer, del seu fill, José Cladellas
Aymerich i del seu net Juan Cladellas Angelet 1920-1929.

1920 1947 20618 20. (1.1) Textos i dibuixos escolars: 20.1. Un text [escrit molt
possiblement per Matilde Cladellas i Angelet] que tracta d'un
règim per una afecció de fetge s/d i 20.2. l'altre text [escrit
molt possiblement per Matilde Cladellas i Angelet] sobre la
història  dels  desacords  entre  els  mossens de Granollers,
mossèn  Enric  Casas  i  Munné  rector  de  Granollers,  Pau
Faura i Badia rector de Marata i Esteve Freixa capellà de
l'Hospital-Asil de Granollers; redactat quasi segurament per
mossèn  Josep  Angelet  Cladellas,  el  seu  oncle-avi  [però
l'escriptura podem atribuir-la a Matilde Cladellas i Angelet] s/
d [1920-1925]. 20.3. Dibuix a llàpis de Rosa Cladellas i Icart
de l'any 1947 (tenia 13 anys).

1921 1936 20618 1.  (1.1.)  Llista  de  les  persones  empadronades  a  can
Plantada dels any 1921 i 1936, amb les dates de naixement.

1922 1922 20622 81 (1.4.) Contribucions territorials i repartiment extraordinari
as nom de Julian Angelet [i Ninou] i de la seva neta Rosa
Angelet i Blanch, del municipi de Palou 1922.

1922 1925 20618 17.  (1.1.)  Llibretes  escolars  dels  germans  Matilde  i
Francisco Cladellas Angelet.

22/08/1922 22/08/1922 20623 104.  (1.5.)  Cartell  de  l'Ajuntament  de  Palou  anunciant  el
canvi de data de la festa major. Hi ha dues unitats.
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1923 1924 20620 51.  (1.3.)  Petita  llibreta  de  Juan  Cladellas  [Angelet]  amb
notes  de  comptes  i  pagaments  d'explotació  agrària,
contribucions  i  comptes  amb  la  senyora  Bassols,
[propietaria  de  can  Plantada].  També estan  anotades  les
persones  que  viuen  a  can  Plantada,  amb  dates  de
naixement, per registrar en el padró de Palou els anys 1923
i 1924.

1923 1959 20620 58. (1.3.) Factures, rebuts, pressupostos i notes de comptes
pels  Barnola  i  de  Bassols  sobre  contribucions,  obres  de
costrucció  i  manteniment  d'un  pou  amb  motor,  jornals
d'operaris i materials.

1925 1925 20623 107. (1.5.) Petita llibreta de comptes de les festes majors de
Palou. Inclou un poema dedicat a les dónes.

1925 1979 20620 54. (1.3.) Factures, rebuts a nom dels membres de la família
Altimira  Cladellas  i  altres  persones  properes;  s/d  i  1925-
1979. 

25/08/1925 25/08/1925 20623 105. (1.5.) Esborranys de la instància presentada per José
Cladellas Angelet i Juan Moragas Padrós, en representació
de la comissió de Festes, demanant autorització per aixecar
un entoldat per la festa major [ de Palou]. Instància dirigida
al Delegat Governatiu dels partits de Granollers-Sabadell.

14/09/1925 14/09/1925 20623 106. (1.5.) Instància presentada per Juan Cladellas Angelet,
com a President de la societat Recreativa La flor Vallesana,
a  l'Ajuntament  de  Palou,  sobre  la  petició  de  colocar  una
valla durant les festes majors.

1926 1944 20620 59.  (1.3.)  Comptes  i  notes  d'arrendament  i  censos  dels
Barnola. Hi ha llistes de noms d'arrendataris i censalistes. 

15/07/1926 15/07/1926 20623 108.  (1.5.)  Instància  presentada  per  Juan  Cladellas  a
l'Ajuntament de Palou, en nom propi i de la Societat la Flor
Vallesana,  demanant  autorització  per  guarnir  la  plaça per
les festes majors.

1927 1927 20619 36.  (1.2.)  Certificat  del  Registre  General  d'Actes  d'Última
voluntat de de José Cladellas i Colomer.

1927 1945 20618 12.  (1.1)  Documents  militars  i  d'armes de José Cladellas
Angelet.
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04/05/1927 04/05/1927 20619 37. (1.2.) Testament de mossèn José Angelet  i  Cladellas,
resident a Granollers, a favor de les seves nebodes Rosa i
Maria Angelet i Blanch. Data document: 1927-05-04; notari
document: Felip Font i Torralbas de Granollers.

1928 1929 20622 83.  (1.4.)  Comptes  de  les  contribucions  de  la  Roca  [  i
Palou],  registre fiscal,  a  nom de Juan Cladellas  Colomer,
José  Cladellas  Aymerich,  Salvador  Cladellas  Aymerich  i
Rosa  Angelet  i  Blanch.  També  si  fa  constar  les
contribucions de Maria Pilar de Bassols i de Cabanes i de
Joaquín de Barnola i de Bassols, amos de can Plantada.

1929 1929 20623 137. (1.8.) Rebut anual de la Societat "La Flor Vallesana" de
1929, a nom de Tomàs Angelet.

1930 1930 20618 13. (1.1.) Documents militars de Jaime Cladellas Angelet

1930 1930 20619 46. (1.2.) Bitllets de sortejos i loteries.

1930 1950 20623 138. (1.8.) Projecte de sindicació dels productors de llet amb
l'empresa Letona S.A.

07/09/1930 07/09/1930 20618 14.  (1.1.)  Documents  militars  de  Francesc  Cladellas  i
Angelet.

1931 1931 20618 2. (1.1.) Cèdula personal de Jaime Cladellas i  Angelet  de
1931.

1931 1931 20623 130.  (1.6.)  Llista  dels  membres  de  les  comissions
municipals de l'Ajuntament de Granollers, on hi consta Juan
Cladellas Angelet, s/d.

1931 1932 20622 84. (1.4.) Contribucions, guarderia rural, i cambra oficial de
la propietat 1931-1932

1931 1933 20623 103. (1.5.) Esborrany d'una instància presentada pels caps
de família de Palou sol·licitant el canvi de data de la festa
major de Palou.

1931 1936 20622 86.  (1.4.)  Rebuts  de  la  Cambra  Oficial  de  la  Propietat
Urbana de Barcelona 1931-1936

05/04/1931 16/04/1931 20623 129.  (1.6.)  Credencials  atorgats  per  l'Ajuntament  de
Granollers a favor de Juan Cladellas Angelet com candidat
a regidor i com regidor electe.
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07/09/1931 08/09/1931 20623 Festa  major  de  Palou.  Estat  de  comptes  d'ingressos  i
despeses que presenta la Comissió ocasionats els dies 7 i 8
de setembre de 1931.

1932 1941 20620 60. (1.3.) Factures del subministrament elèctric del motor de
pou de can Plantada a nom de Joaquín de Barnola i una
nota amb comptes dels  rebuts [del  pou de 1932]  i  altres
despeses.

1932 1946 20620 61.  (1.3.)  Documents  oficials  de  l'autorització  de  la
instal·lació del motor del pou. Declaració Jurada del motor
del pou al Ministerio de Agricultura. Guia imrpesa de motors
d'acer trifàsics AEG.

24/03/1932 24/03/1932 20623 109.  (1.5.)  Còpia  de  la  instància  presentada  per  Joan
Cladellas Angelet, en representació dels veïns de Palou, a
l'Ajuntament  de  Granollers,  demanant  la  segregació  de
Palou de l'Ajuntament de Granollers.

1933 1933 20620 55. (1.3.) Alta del comptador d'electricitat de can Belitre, de
Palou a nom de Joan Cladellas i Angelet.

1933 1934 20622 85.  (1.4.)  Contribucions,  impost  per  control  de  plagues,
Cambra Oficial de la Propietat de 1933-1934. Rebut firmat
per Josep P[..] Malla, conforme a cobrat un import per raó
de les contribucions d'unes porcions de terra de can Malla,
que  els  germans  Josep,  Jaume  i  Francisco  Cladellas  i
Angelet li varen comprar a l'octubre de 1933, que encara no
havien canviat la titulatitat de la terra.

1933 1937 20620 53. (1.3.) Dietari de l'any 1933 amb comptes d'ingressos i
sortides  de  l'explotació  agrària  entre  1933  i  1937.
[Possiblement de Joan Cladellas i Angelet].

1934 1934 20618 3. (1.1.) Cèdula personal de Matilde Cladellas Angelet, 934.

01/06/1934 01/06/1934 20619 38. (1.2.) Contracte d'arrendament atorgat per Rosa Angelet
i  Blanch,  a  favor  de  José  Potrony  i  Casals,  natural  de
Siurana,  pagès,  d'una  vivenda  situada  a  la  plaça  de  la
República de la barriada de Palou de Granollers. 

05/09/1934 07/09/1934 20623 110.  (1.5.)  Autorització  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a
Josep Cladellas  i  Angelet,  per  instal·lar  un envelat  i  llum
elèctrica provisional, perls dies de la festa major i rebut dels
arbitris pagats.
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1935 1935 20618 4.  (1.1.)  Cèdula  personal  de  Francesc  Cladellas  Angelet,
1935.

1935 1935 20622 87.  (1.4.)  Contribucions,  repartiments,  defensa  contra  les
plagues,  guarderia  rural  de  l'any  1935  dels  municipis  de
Granollers i la Roca.

1935 1937 20623 139.  (1.8.)  Inscripció  i  rebut  de Juan Cladellas  Angelet  a
l"Asociación Regional  de Ganaderos de Catalunya",1935 i
convocatòria de la reunió general ordinària del Sindicat Unió
Agrícola de Granollers de 1937.

02/09/1935 03/09/1935 20623 111. (1.5.)  Instància  presentada per Josep Viñallonga,  en
representació de la comissió de Festes del barri de Palou,
presentada al Delegat del Govern de Granollers, demanant
autorització per celebrar les festes majors.

06/09/1935 06/09/1935 20623 112.  (1.5.)  Comunicació  de  la  resolució  del  govern  de
l'Ajuntament  de  Granollers,  dirigida  a  Tomàs  Angelet
Armadans,  autoritzant  instal·lar  un envelat  i  llums per  les
festes majors de Palou.

1936 1936 20622 88.  (1.4.)  Contribucions,  repartiments,  defensa  contra  les
plagues,  guarderia  rural,  indústria  de  l'any  1936  dels
municipis de Granollers i la Roca.

1936 1941 20620 62. (1.3.) Contribucions i altres impostos a nom dels Barnola
i Bassols dels municipis de Granollers i  la Roca. Nota de
comptes de les contribucions de 1944.

1937 1937 20622 89.  (1.4.)  Contribucions,  Comissariat  de la  Vivenda  de la
Generalitat,  defensa  contra  les  plagues,  guarderia  Rural,
Cambra Oficial Agrícola de Barcelona, de l'any 1937.

1937 1979 20622 102.  (1.4.)  Impost  de  circulació  de  l'Ajuntament  de
Granollers: Carro, bicicleta, velomotor i cotxe, 1937-1979. 

1938 1938 20622 90  (1.4.)  Repartiments,  contribucions,  impost  sobre
radiodifusió, guarderia rural de 1938.

1938 1958 20618 22. (1.1) Documentació mèdica. 

1938 1970 20618 7. (1.1.) Cèdules personals de José Cladellas i Angelet de
1938 i  1939,  carnet  provisional  s/d  [atribüida1940-1950]  i
carnet  amb  el  número  d'identificació  fiscal  s/d  [atribüida
1970].
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FONS FAMÍLIA ALTIMIRA CLADELLAS. 

CATÀLEG CRONOLÒGIC PER SUBFONS

Data Inicial Data Final U.I.  Descripció

21/09/1938 21/09/1938 20618 Permís de conduir de José Cladellas Angelet

1939 1939 20618 5. (1.1.) Salconduit de l'Ajuntament de la Roca del Vallès a
favor d'Engràcia Ribas,1939.

1939 1939 20622 91. (1.4.) Contribucions, plagues, Cambra oficial Agrícola de
Barcelona,1939.

1939 1971 20621 67.  (1.3.)  Assegurances  dels  treballadors:  altes,  baixes,
selecció  de  l'entitat  col·laboradora  per  l'assegurança  de
malaltia,  liquidacions  mensual  i  relacions  nominals
d'assegurats. 

1939 1978 20621 66. (1.3.)  Documents bancaris i  d'estalvi:  Llibreta d'estalvi
"Cupones la Acción", s/d; documents del Banco de España
1939-1974; de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Barcelona  1939-1945  (inclou  els  rebuts  d'entrega  de
moneda  republicana  de  1939,  a  non  de  Juan  i  José
Cladellas  i  Angelet);  Banco Hispano  Colonial,  1947-1950;
Banco Central 1952-1978; Caja de Ahorros Provincial s/d.

1940 1940 20622 92. (1.4.) Repartiments, guarderia rural, contribucions 1940. 

1940 1950 20628 Diploma  atorgat  per  la  Feria-Exposición  Provincial
Ganadera.  a  favor  de  José  Cladellas  Angelet,  per  la
"presentación de un enganche" (62x45 cm). s/d.

15/02/1940 15/02/1940 20623 113.  (1.5.)  Permís  d'obres  concedit  per  l'Ajuntament  de
Granollers  a  Francisco  Cladellas  Angelet  de  Palou,  en
conformitat als plànols presentats.

1941 1942 20618 6.  (1.1.)  Cèdules  personals  d'Àngela  Icart  Casacuberta,
1941 i 1942.

1941 1971 20623 140.  (1.8.)  Inventari  de  l'  "Hermandad  Sindical  de
Labradores  de  Granollers"  de  1941;  acta  amb  resum
econòmic  de  1971;  rebuts  de  la  guarderia  rural  de  la
mateixa Hermandad a nom de José Cladellas Angelet i de la
seva mare Rosa Angelet i Blanch de 1963.

09/05/1941 09/05/1941 20623 114.  (1.5.)  Sol·licitud  presentada  pel  mandatari  de  Juan
Cladellas Angelet (Miguel Roura Llorens) de rehabilitar les
inscripcions  de  les  seves propietats  en  el  Registre  de  la
Propietat de Granollers, que fou destruït per un incendi.
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1942 1942 20622 93. (1.4.) Declaracions Jurades de Juan Cladellas Angelet i
de Rosa Angelet  i  Blanch de propietats i  rendiments,  per
l'ajuntament de Granollers,  a efectes de l'amillarament  de
finques rústiques de 1942.

1942 1958 20620 56. (1.3.) Documents oficials de l'explotació agrària de can
Plantada:  certificat  de l'ajuntament de Granollers  de 1942
sobre  la  possessió  de  bestià  boví  de  Juan  Cladellas  [i
Angelet]; Cartilla d'Identificació Sanitària d'Animals, de José
Cladellas i Angelet, de 1949; Cartilles Ramaderes de 1956,
1958,1975;  Cartillas  del  agricultor  1972-1974;  declaració
jurada de maquinària  agrícola  de 1956;  declaració  jurada
d'alta d'activitat de subministrament de llet bovina de 1962;
declaració  de  José  Cladellas  i  Angelet  en  el  registre  de
tractors  del  ministeri  d'Agricultura  de  la  possessió  d'un
tractor  de  1956;  rebut  del  pagament  dels  serveis  de  la
"Jefatura Agranómica" de 1957; análisi de terra del pagès
José Cladellas Angelet de 1958.

1944 1949 20622 94. (1.4.) Contribucions, Impost de plagues, guarderia rural
de 1944-1946. Impost de radiodifusió (1944-1949).

05/05/1944 05/05/1944 20623 115. (1.5.) Ordres de citació emanades per la Junta Pericial
de la Roca per Juan Cladellas Angelet i per José Cladellas
Angelet. 

14/09/1944 14/09/1944 20620 Permís  de  l'Ajuntament  de  Granollers  per  a  traslladar  el
raïm de la collita.

1946 1946 20618 8.  (1.1.)  Extracte  dels  actes  de  naixement  dels  germans
José, Josefa, Jaime i Francisco Cladellas Angelet i acte de
defunció de Jaime Cladellas Angelet.

1946 1946 20618 18. (1.1) Llibretes escolars de les germanes Rosa i Pepita
Cladellas i Icart.

1946 1947 20619 39.  (1.2.)  Acord  privat  entre  Joaquin  de  Barnola  [i  de
Bassols, propietari, resident a Barcelona] i Josep i Francisco
Cladellas,  sobre  l'abandonament  d'una  peça  de  terra,
conreuada transitoriament pel seu germà i pare a canvi de
l'abonament de lloguer anual de 1946-1947.

26/06/1946 05/07/1947 20623 116.  (1.5.)  Expedient  de  la  Fiscalia  Superior  de  Tasas
Provincial  de  Barcelona,  contra  José  Cladellas  Angelet,
sobre l'entrega del Servei Nacional de Blat de la collita de
1946. Inclou la resolució de sobreseïment.
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16/09/1946 16/09/1946 20619 40. (1.2.) Certificat del Registro General de Actos de Última
Voluntad de Juan Cladellas i Angelet. 

1947 1949 20622 95. (1.4.) Contribucions, Guarderia Rural, Cambra Oficial de
la  Propietat  Urbana,  Cambra  oficial  del  Comerc  i  la
Navegació,  exaccions  locals  de  la  Roca,  Cambra  Oficial
Agrícola de Barcelona, impost de plagues, 1947-1949.

1948 1948 20618 9. (1.1.) Targeta d'abastiment de Matilde Cladellas Icart.

1948 1966 20621 74.  (1.3.)  Assegurances  agrícoles  d'accidents  a  nom  de
José Cladellas i Angelet.

1950 1950 20622 96.  (1.4.)  Contribucions,  Guarderia  Rural,  Càmbra  Oficial
Sindical  Agrària de Barcelona,defensa de Plagues,  a nom
de Josep Pocurull i Ninou, 1950.

1950 1970 20620 63.  (1.3.)  Plànol  de  l'afectació  en  terres  de  Joaquín  de
Barnola i de Bassols de l'eixamplament d'un pont del tren.
Aquests tros de terra està arrendat a José Cladellas,  s/d.
Escala 1:1000. 

13/04/1951 15/09/1951 20623 117.  (1.5.)  Expedient  d'autorització  de  la  Diputació  de
Barcelona  a  José  Cladellas  Angelet,  per  pavimentar  un
terreny molt a prop d'una carretera.

1952 1952 20618 10. (1.1.) Cupons de racionament a nom de Juanita Mas,
Conchita  Cladellas,  Maria  Teresa  Cladellas,  Ramon
Cladellas, Pedro Cladellas, José Cladellas i s/nom.

1952 1952 20622 97. (1.4.) Contribucions de Juan Cladellas Angelet i de Rosa
Angelet Blanch (1952-1955) i rebut de la Càmara Oficial de
Comercio y Navegación, 1955.

12/03/1952 07/11/1952 20623 118.  (1.5.)  Expedient  de  la  Jefatura  Agronómica  de
Barcelona  del  Ministerio  de  Agricultura,  contra  José
Cladellas Angelet, per no haver fet la declaració de la collita
del vi.

02/02/1953 02/02/1953 20623 119.  (1.5.)  Esborrany  de  la  instàcia  presentada  pels
propietaris de Palou, a l'Alcalde de Granollers-Palou, sobre
els  possibles  danys  de  la  construcció  d'un  gual  en  la
carretera de Palou a Montmeló.
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1954 1956 20623 133.  (1.7.)  Impresos  de  temes  d'agricultura:  revista
"Agricultura y Economia",  núm. 23 de 1954 i  núm. 31 de
1956; llibret d'equivalencies de quilos i onzes catalanes s/d.

22/04/1954 22/04/1954 20619 45. (1.2.) Certificat de garantia d'un rellotge Duward, atorgat
per la rellotgeria d'Antonio Colomer de Granollers.

1955 1957 20621 76. (1.3.) Assegurances de treball de José Altimira Ballús.

01/02/1956 01/02/1956 20619 44. (1.2.) Contracte privat de venda d'un tractor Fèrguson,
de segona mà, atorgat per Miguel Manté i  Rovira,  veí  de
Mataró, a favor del senyor [José] Cladellas. Data document.
1956-02-01; sense notari.

1957 1958 20621 70.  (1.3.)  Assegurança  d'un  ciclomotor  a  nom  de  José
Altimira Ballús.

07/08/1957 07/08/1957 20621 69.  (1.3.)  Apèndix  de  l'assegurança  dels  carros  de  José
Cladellas Angelet, amb número de pòlissa B2/104.164.

1958 1963 20621 71. (1.3.) Assegurança d'un tractor Ferguson a nom de José
Cladellas i Angelet i document identificatiu fiscal del vehicle. 

1959 1973 20621 75. (1.3.) Assegurança contra incendis de José Cladellas i
Angelet.

21/11/1959 21/11/1959 20623 142 (1.5.)  Certificat  del  Jutjat  Comarcal  de Granollers  de
l'autorització  marital  atorgada  per  José  Altimira  Ballús,  a
favor de la seva esposa Maria Rosa Cladellas Angelet, per
obtenir el carnet de conduir. 

02/01/1960 13/01/1960 20623 120. (1.5.) Autorització o permís d'obres de l'Ajuntament de
Granollers a José Cladellas Angelet a can Balitre de Palou.

13/01/1960 13/01/1960 20623 121.  (1.5.)  Rebut  de  l'exació  municipal  de  Granollers
autoritzant la matança del porc al domicili de José Cladellas
Angelet, can Plantada.

25/03/1960 25/03/1960 20619 41. (1.2.) Escriptura de venda i redempció d'un cens, atorgat
per Joaquin de Barnola i de Bassols, advocat, domiciliat a
Barcelona, a favor de Josep Cladellas i Angelet, pagès de
Granollers; domiciliat a can Plantada, barriada de Palou. El
cens grava un tros de terra situat a Palou. Data document:
1960-03-25; notari document: Francisco Masip i Rovira de
Granollers.
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1961 1961 20622 98. (1.4.) Contribucions, arbitri Municipal, 1961.

1962 1962 20622 99. (1.4.) Arbitri sobre la riquesa provincial,Càmbra Oficial
de  la  Propietat  Urbana  de  Barcelona,  Impost  contra  les
Plagues, contribucions, 1962-1963.

1963 1963 20623 141. (1.8.) Rebuts de l'Hermandad Sindical de Labradores y
ganaderos de la Roca" a nom de Juan Cladellas Angelet i
del seu fill José Cladellas Angelet.de 1963.

1963 1964 20619 46  bis  (1.2.)  Factura  de  compra  d'un  cotxe  SEAT  600  i
carnet de garantia.

1963 1968 20622 100.  (1.4.)  Càmbra  oficial  Sindical  Agrària  de  Barcelona,
arbitris municipals de la Roca i Granollers, Impost Industrial,
Càmbra de la Propietat Urbana, 1963-1968.

08/02/1965 08/02/1965 20619 42 bis (1.2.) Autorització atorgada per Rosa Angelet Blanch
a favor de Enher, pel pas aeri d'una linia elèctrina sobre la
seva finca dita Cal Puig situada a Granollers.

24/07/1966 31/12/1970 20623 124.  (1.5.)  Documents  de  l'expropiació  forçosa  d'uns
terrenys  situats  a  la  Roca  del  Vallès  propis  de  José
Cladellas Angelet, per la construcció de l'autopista.

17/10/1966 17/10/1966 20623 122.  (1.5.)  Comunicació  de la  convocatòria  ordenada  per
l'Ajuntament  de  Granollers,  per  constituir  l'Associació  de
contribuents especials,  per raó de les obres del passeig i
l'antiga plaça de l'Esglèsia de Palou.

20/12/1966 20/12/1966 20623 123. (1.5.)  Instància  de José Cladellas  Angelet  sol·licitant
permís d'obres a la Diputació de Barcelona, per reparar una
canonada d'aigua.

1968 1968 20621 72.  (1.3.)  Assegurança  d'un  ciclomotor  i  documents
identificatius del vehicle a nom de Matilde Cladellas i Icart

01/03/1968 01/03/1968 20623 125. (1.5.)  Comunicació  del  Ministeri  de Treball  a  Àngela
Icart  Casacuberta,  sobre  i'assiganació  d'una  pensió
mensual.

1969 1971 20621 68. (1.3.) Quotes empresarials de la seguretat social agrària
de 1969 a 1971 a nom de José Cladellas Angelet.
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1970 1971 20622 101.  (1.4.)  Contribucions,  Càmera  Oficial  de  la  Propietat
Urbana, exaccions rústiques de Granollers i la Roca, [1970]-
1971

1972 1972 20621 77.  (1.3.)  Assegurança  de  responsabilitat  civil  de  José
Cladellas i Angelet.

1972 1980 20621 73. (1.3.) Assegurança d'un cotxe SEAT 850 a nom de José
Altimira Ballús i document d'identificació fiscal del cotxe.

1973 1980 20621 77 Bis (1.3.) Declaracions de parcel·les conreuades i collites
de cereals per l'asseguraça Nacional de Cereals.

10/09/1973 10/09/1973 20619 42. (1.2.) Renúncia atorgada per José Cladellas [i Angelet],
del  dret  de  retracte  sobre  la  venda  d'una  peça  de  terra
situada a la Roca, que confronta per l'oest amb terres de
l'atorgant. Data document: 1973-09-10, sense notari.

15/10/1973 23/10/1973 20623 126. (1.5.) Autorització de l'Ajuntament de Granollers a favor
de  José  Cladellas  Angelet,  per  traslladar  i  substituir  una
màquina de la indústria ceràmica del ram de la construcció,
des del carrer Girona s/n a la parcela 10, polígon 15.

02/1979 02/1979 20620 64. (1.3.) Plànol d'afitament d'un camp propietat d'Ignacio i
Luís de Barnola situat a Palou-Granollers. Escala 1:500.

08/02/1983 08/02/1983 20619 43. (1.2.)Escriptura de venda atorgada per José Cladellas i
Angelet,  vidu,  pagès  del  barri  de  Palou  de  Granollers,  a
favor de Pedro Altimira i Cladellas [ el seu net], d'una casa
situada  a  Palou.  Data  document:  1983-02-08;  notari
document: Carles Font Llopart de Barcelona. Còpia simple.

2018 2018 20618 24. (1.1.) Arbre genealògic de la família Altimira-Cladellas-
Angelet.

2018 2018 20620 65.  (1.3.)  Arbre  genealògic  de la  família  de Barnola  i  de
Bassols.
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02 Subfons Benefici de Sant Miquel

Data Inicial Data Final U.I.  Descripció

1209 1209 20624 9. Còpia sense notari d'un establiment perpetu atorgat per
Berenguer Pons, clergue i rector de l'altar de Santa Maria,
fundat a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall,  a
favor de Pere Exsammà, de la mateixa parròquia, d'un tros
de terra situat al lloc anomenat ¿Planer?, per preu de tres
sous. Data document: 10 kalendes de 1209. Sense notari.
FALTA REDUCCIO DATA

1296 1851 20624 7. Notes d'escriptures referents al benefici de Sant Miquel
de la parròquia de sant Esteve de Granollers. Es un conjunt
de papers de tamany quartilla o més petits, alguns relligats,
la  majoria  solts,  escrits  per  diverses  mans  i  el  diverses
cronologies.  Identifiquem la mà de mossèn Joan Torent  i
mossèn  Josep  Maria  Granadell.  Hi  ha  tres  petits  plànols
amb  les  confrontacions  d'unes  peces  de  terra.  La  dates
extremes dels documents citats són 1296-1851.

1297 1809 20624 6. Espèculum i dotalia de benefici redactat per Joan Torent i
Font l'any 1809. Mossèn Joan fou obtentor del benefici des
de  1780  i  explica  la  història  de  la  fundació  de  benefici  i
anota referències dels primers documets des de 1297 o la
falta d'aquest.

1311 1822 20624 4.Trasllat del capbreu del benefici de Sant Miquel Arcàngel
amb cobertes de pergamí. El seu contingut és: 
1-  Trasllat  de  les  confessions  (o  reconeixement  de  la
senyoria  directa)  fetes  entre  1579-1780,  davant  el  notari
Gabriel Balle (folis 2-26). El trasllat està datat en el 1682. 
2- Nota escrita posteriorment a1822 que fa constar la mort
del  beneficiat  i  execució  del  testament  Joan  Torent  [  i
Pagès] l'any 1822, (foli 27). 
3- Memorial d'escriptures (resums d'escriptures) del benefici
datades entre 1311 i 1751 (folis 28-30). 
4- Llista de cobraments de dels anys 1674 i 1675 (foli 31). 
5- Nota de l'escrivà que va fer el trasllat del capbreu el 1682
(foli s/n).

1436 1770 20624 20.03. Recull de resums d'escriptures datades entre 1436 i
1697  i  plànol  (s/d)  ,  que  justifiquen  els  drets  i  senyoria
mitjana del benefici de sant Miquel, sobre l'anomenat "Hort
de Sant Miquel", situat a Granollers, davant del Portalet. No
consta la data de les còpies.
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03/11/1436 14/04/1756 20624 20.02. Establiment emfitèutic atorgat per Ponç Roca a favor
d'Antoni Fuster, fuste de la mateixa vila, d'un hort situat a
prop  del  portal  dit  de  Barcelona,anomenat  "Hort  de  Sant
Miquel" , a cens de 16 sous anuals a pagar per Nadal. Dies
despré  es  firma  altre  document  que  es  un  acta  d'uns
comissionats que han vist l'hort i reconeixen que el cens es
suficient i moderat. 
Data documents 1436-11- dies 3 i 12; notari: Pere Marrull de
Granollers. 
Data  trasllat:  1756-04-14,  notari  trasllat:  Manel  Roura  i
Llorell  de Granollers. El trasllat es fa a petició de mossèn
Josep Pagès.

21/08/1537 30/08/1754 20624 10.Venda a carta de gràcia  atorgada per  Amadora Rulla,
viuda d'Andreu Blanch, alies Rull, de Granollers, per seu fill
Narcís  Rull  i  la  seva  jove  Elionor,  a  favor  de  Jaume
Muntanyola, pagès de la parròquia de Sant Julià de Palou,
d'un cens de dos parells de capons que cobra cada Nadal,
per  una casa que tenia  Arnau  Romaguera,  de la  vila  de
Cardedeu, i que ara la té Miquel Puigesteve,  situada a la
plaça major  de Granollers,  i  que la  tenen pel  benefici  de
Sant  Miquel  fundat  a  la  parròquia  de  sant  Esteve  de
Granollers, sota el seu domini i alou. Àpoca per valor de 10
lliures.  Firma per raó de domini de Simeó Janer, obtentor
del benefici. 
Data document: 1537-08-21; notari document: Joan Simon i
Camporat de Granollers; 
data trasllat:  1754-08-30;  notari  trasllat:  Francesc Pagès i
Simon de Granollers.
 

09/07/1558 04/10/1727 20624 11.  Venda  del  dret  de  lluir  i  quitar  diversos  censos  de
diverses propietats (moltes de les quals estan sota domini
del benefici de sant Miquel de la parròquia de Sant Esteve
de Granollers), atorgada per Narcís Rull, botigue

24/04/1566 22/09/1770 20624 13.  Confessió  atorgada  per  Jaume  Ferrer  i  Llorensó,
mercader de Granollers, a favor de Simeó Janer, prevere,
obtentor del benefici de sant Miquel, de la parròquia de la
mateixa vila, reconeixent que té per ell una pessa de terra,
situada en el lloc anomenat "La Llacuna" a cens de 22 sous.
I  també altre peça de terra situada al  lloc anomenat "Pla
Subirà" a cens d'una quartera i mitja de froment. Les dues
peces  estan  en  Granollers.  Data  document:  1566-04-24,
notari  document:  Pere  Bou  de  Granollers;  data  trasllat:
1770-09-22; notari trasllat: Josep Llobet de Granollers.
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1570 1590 20624 3. Memorial de les escriptures del benefici de Sant Miquel
Arcàngel,  fundat  a  la  parròquia  de  sant  Esteve  de
Granollers, escrit per mossèn Gabriel Joffre [...1577..1583].
Dates del documents citats: 1315-1583. 
Data document: atribuïda [1570-1590]. 
Poblacions  on  consten  drets:  Cardedeu,  Corró  d'Avall,
Belloch, Palou, Granollers.

01/03/1577 02/11/1756 20624 12.  Donació  d'un  establiment  emfitèutic  atorgat  per  Joan
Riembau,  mercader  de Granollers,  a  favor  de  l'honorable
Miquel Puigesteve, mercader de la mateixa vila, que és el
seu  cunyat,  d'una  peça  de  terra  amb  arbres  diversos,
situada a prop de la porta dita Portalet de la mateixa vila,
antigament dita "d'en Llor", que està sota domini del benefici
de Sant Miquel de la parròquia de la mateixa vila, a cens de
60 sous l'any. Firma per raó de domini de mossèn Gabriel
Joffre, obtentor de benefici. Àpoca per valor de 30 lliures. 
Data  document:  1577-03-01;  notari  document:  Francesc
Simon Camporat de Granollers; 
data trasllat:  1756-11-02;  notari  trasllat:  Francesc Pagès i
Simon de Granollers.

1579 1622 20624 5.  Capbreu  del  benefici  de  Sant  Miquel  Arcàngel  de  la
parròquia de Sant Esteve de Granollers. El seu contingut és:
1-  Confessions o reconeixemet  de la  senyoria  directa del
benefici,  davant  el  notari  Gabriel  Balle  fetes entre 1579 i
1580 (3 folis solts i [4]-33) 
2-  Confessions o reconeixemet  de la  senyoria  directa del
benefici, fetes el 1622 ( folis 38-[47]). 

23/06/1580 1754 20624 14.  Hi  ha  dos  trasllat  de  la  mateixa  escriptura.  Primer
trasllat.  Confirmació i nou establiment atorgat per mossèn
Gabriel Joffre, obtentor del benefici de Sant Miquel, fundat a
la parròquia de Sant Esteve de Granollers, a favor d'Antic
Arenes,  pagès,  senyor  útil  i  propietari  del  mas  Arenes,
rajoler de Valldoriolf i a Jaume Tristany, blanquer de la vila
de Granollers, curador d'Antic Arenes, d'una peça de terra
situada a Corró d'Avall, al terme de les Franqueses. 
Data document: 1580-06-23; notari document: [?]; 
data trasllat: 1618-06-23; notari trasllat: Jaume Cortada de
Granollers, regent de la notaria de Granollers. 
Segon trasllat amb data: 1754 [ incomplert] i sense notari.

1595 1720 20624 20.05. Notes de diverses confessions atorgades a favor del
col·legi  de  Betlem  de  Barcelona,  i  entre  elles  hi  ha  el
reconeixement del domini mitjà del benefici de sant Miquel
de  la  parròquia  de  Granollers.  Data  del  document
copiats:1595, 1609, 1608, data de la còpia: no consta. 
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30/01/1664 11/05/1664 20624 15. Establiment emfitèutic atorgat per Francesc Taverner i
Montornés,  donzell  de Barcelona a favor d'Antoni  Labrós,
mercer de Granollers, d'un estable que té sota la cuina de
casa seva, situada a la plaça Major de Granollers.  Inclou
l'àpoca del pagament de 30 lliures. 
Data  document:  1664-01-30;  notari  document:  Joan
Marqués de Granollers. 
Firma de domini de mossèn Francesc Lladó,  obtentor del
benefici de Sant Miquel de la parròquia de Granollers. 
Data  document:  1668-03-06;  notari  document:  Jacint
Maspons de Granollers; data trasllat del tots els documents:
1728-05-11; notari trasllat: Esteve Font de Granollers.

27/09/1666 20/07/1754 20624 16. Àpoca atrogada per mossén Francesc Lladó,  obtentor
del benefici de Sant Miquel de la parròquia de Sant Esteve
de Granolers,  a favor de Miquel  Pla i  Roda,  pagès de la
mateixa vila, per raó del pagament de 6 lliures i 18 sous, per
raó  dels  lluismes  i  foriscapis  de  l'establiment  atorgat  per
Maria Calvó, viuda de Francesc Pla i Roda; d'una peça de
terra situada a Granollers, davant del Portalet. 
Data document; 1666-09-27, notari document: Pau Ros de
Granollers; 
data trasllat: 1754-07-20; notari trasllat: Francesc Maspons
Burgés de Granollers.

01/02/1674 13/08/1754 20624 20.04. Venda atorgada per Maria Garcia Viader i Pasqual,
viuda de Narcís Viader, doctor en medicina de Granollers, i
que abans  fou esposa de l'honorable  Jacint  Pujol,  difunt,
botiguer de panys de llana. Atorga per ella mateixa i com a
procuradora  del  magnífic  Josep  Alberch  i  Cumalada,
mercader de Vic, i de la seva esposa Eulàlia Alberch i Pujol,
filla de Maria Viader;  a favor del pare Pere Jona Baptista
Vivet,  rector  del  col·legi  de Betlem de Barcelona.  Es ven
una peça de terra situada a Granollers, al lloc anomenat "lo
vinyet Jussà", olim "La Llavina". També altre peça de terra
situada a Granollers que està sota la senyoria mitjana del
benefici de sant Miquel de la parròquia de sant Esteve de
Granollers.  Consta  la  firma del  beneficiat  Francesc Lladó
per raó de domini. 
Data  document:  1674-02-01;  notari  document:  Francesc
Aymerich de Granollers; 
data trasllat: 1754-08-13; notari trasllat: Francesc Maspons i
Burgés de Granollers.
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25/10/1681 31/08/1682 20625 25. Causa de mossèn Francesc Lladó, obtentor del benefici
de Sant Miquel, fundat en la parròquia de Sant Esteve de
Granollers,  contra Francesc Llibra (o Llebre),  passamaner
de  Granollers,  sobre  l'obligació  de  Llibra  de  pagar  39
anualitats de censos deguts per unes cases que té a prop
del Portaletde la mateixa vila, i pagar el lluismes deguts, ja
que  dites  cases  estan  sota  domini  alodial  del  benefici.
Tribunal: davant el jutge de la vila de Granollers. 
Dates extremes: 1681-10-25 a 1682-08-31.

15/11/1681 15/11/1681 20624 17. Còpia de la confessió atorgada per Miquel Pla i Roda,
pagès i veí de Valdoriolf, parròquia de Granollers, a favor de
Mossèn  Jerònim  Peixó,  obntentor  del  benefici  de  Sant
Miquel de la parròquia de Granollers, reconeixent que té pel
benefici una peça de terra situada en la parròquia de Santa
Eulàlia de Corró d'Avall, dita "la Costa de Corró", i que entre
les confrontacions de la peça de terra hi ha altres alous que
també pertanyen al benefici. 
Data document: 1681-11-15, notari document: Rafael Pons
de Granollers; 
data trasllat: s/d; notari trasllat: sense notari.

19/03/1698 22/08/1805 20624 18. Establiment perpetu atorgat per Antoni Alberch i Pujol,
ciutadà de Vic, en el seu propi nom i com a procurador de la
seva mare Eulàlia Alberch i Pujol, esposa de Josep Alberch
i  Colamada,  ciutadà  i  mercader  de  Vic,  a  favor  de  Pau
Salellas,  satre de Granollers,  d'una casa,  ara paller,  amb
hort situat fora muralles de Granollers, davant del portal dit
"lo  Portalet",  i  que  el  té  sota  domini  directe  alodial  del
benefici de sant Miquel de la parròquia de Sant Esteve de
Granollers. 
Data  document:  1698-03-19;  notari  document:  Josep
Segarra i Berenguer Burgés i notari de Granollers; 
data  trasllat:  1805-08-22;  notari  trasllat:  Josep  Segarra
Ramis  i  Berenguer,  burgés  i  notari  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres.
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07/02/1733 24/07/1752 20625 26. Registre de la capbrevació del Benefici de Sant Miquel. 
26.01.  Causa  de  capbrevació  incoat  per  mossèn  Jaume
Prat, obtentor del benefici de Sant Miquel Arcàngel,  de la
parròquia de Sant Esteve de Granollers, 1733-02-07. 
26.02. Ordre del jutge de la causa de capbrevació Ignacio
Ferraz,  tinent  del  corregidor  de  Granollers,  sobre  la
capbrevació de les rendes del benefici de Sant Miquel, en
possessió de Josep Pagès de 1752-07-24. 
26.03.  Confessions  atorgades  per  diversos  ciutadans  a
favor de l'obtentor del benefici. Els noms del confessors són:
Francesc  Argemir  Breviach  i  Pinyoner,  professor  de
gramàtica; Pere Solellas sastre de Granollers; Joan Torra,
cirugià de Granollers. L'obtentor del benefici és Jaume Prat.
Dates de les confessions: 1733-05-07 fins 1733-06-20. 

18/03/1748 20/07/1770 20626 43. Col·lació del benefici sota la invocació de Sant Miquel
Arcàngel,  fundat  a  la  parròquia  de  Sant  Esteve  de
Granollers, a favor de mossèn Josep Pagès i Font. 
Data  document:  1748-03-18,  notari  document:  Antoni
Campillo  prevere,  notari  de  la  Cúria  Eclesiàstica  de
Barcelona; 
data  trasllat:  1770-07-20,  notari  trasllat:  Joan  Costa  de
Barcelona.

1749 1749 20624 8. Llevador de les rendes (1749-1820) del benefici de Sant
Miquel  Arcàngel  de  la  parròquia  de  sant  Esteve  de
Granollers.

20/07/1749 03/01/1764 20624 19. Esborrany notarial de les confessions atorgades a favor
de mossèn Josep Pagès i Font, obtentor del benefici de sant
Miquel  de  la  parròquia  de  sant  Esteve  de  Granollers,
reconeixent el seu domini alodial i reconeixent la obligació
de  pagar  censos,  per  diverses  possessions.  Dates
extremes:  1747-07-20  a  1764-01-03.  Notari  document:
Francesc Maspons i Burgés de Granollers.

11/08/1750 08/08/1752 20625 27.  Causa  de  mossèn  Josep  Pagès  i  Font,  obtentor  del
benefici  de  Sant  Miquel  de  la  parròquia  de  Granollers,
contra Gertrudis Calaft, viuda de Josep Calaft, cinter i el seu
fill Francesc Calaft també cinter, tots de Granollers, davant
la  Cúria  Reial  Ordinària  de  Granollers.  Sobre  el
reconeixement dels drets del  primer, com senyor alodial  i
directe,  d'una  peça  de  terra  situada  en  el  lloc  anomenat
"Puig de la Forcas" de Granollers, i la obligació de pagar el
censos deguts. Inclou la sentència a favor del mossèn de
1752-08-08.
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08/08/1752 27/08/1754 20625 28.  Diversos  pediments  de  la  causa  de  capbrevació  de
l'obtentor del benefici de Sant Miquel, mossèn Josep Pagès
i  Font,  contra  Josep  Llobet  notari  de  Granollers.  Mossèn
Josep  reclama  a  Josep  Llobet  i  Serra  que  confessi  i
reconegui  el  seu domini mitjà sobre dues peces de terra,
situades  al  lloc  anomenat  "la  Artiga"  de  la  parròquia  de
Corró d'Avall,  al lloc anomenat les Franqueses,  pròpia de
Josep  Llobet.  També  hi  ha  un  esborrany  d'una  possible
concòrdia  entre les parts s/d.  Dates extremes:  1752-08 a
1754-08-27. 

28/02/1757 28/02/1757 20626 40. Factures de treballs de procuradors de l'any 1856 a nom
de mossèn Joaquim Granadell. 

01/10/1759 01/10/1759 20625 29.  Poders  atorgats  per  Josep  Pagès  i  Font,  prevere,
obtentor del benefici de Sant Miquel de Granollers i també
obtentor del benefici de Nostra Senyora de la Devoció, de la
parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, a favor de dos
notaris  de  Barcelona:  Josep  Font  i  Palaudaries  i  Maurici
Torres i Prat. 
Data  document:  1759-10-01,  notari  document:  Francesc
Pagès i Simon de Granollers.

14/08/1764 29/11/1765 20625 30.  Causa  davant  la  Reial  Audiència  de Josep Partegàs,
adober  de  Barcelona,  contra  Joan  Soldevila  sabater  de
Granollers  i  el  doctor  Josep Pagès,  prevere,  obtentor  del
benefici de Sant Miquel de la parròquia de Granollers. Sobre
la petició del primer, que Soldevila i Pagès confessin a favor
d'ell el dret a cobrar un cens que grava dues peces de terra:
una peça de terra amb oliveres, situada a Granollers, en el
lloc anomenat "Puig de les Forcas" o "de Mages" i  l'altre
anomenada "Puig Barber". Inclou sentència amb data 1765-
11-20.

31/03/1766 23/07/1766 20625 31. Causa entre el procurador Fiscal de la Reial Audiència i
Josep Partegàs, curtidor de Barcelona, contra el Procurador
Fiscal  de  la  Cúria  Eclesiàstica  de  Barcelona  i  el  doctor
Josep  Pagés  i  Font,  prevere,  sobre  la  declaració  de  ser
causa de contenciós jurisdiiconal la causa qe tenen davant
la reial Audiència. Sentència de 1766-07-23.
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09/08/1766 01/10/1772 20625 32.  Causa  davant  la  Cúria  Eclesiàstica  de  Barcelona  de
Josep  Partegàs,  adober  de  Barcelona,  contra  el  doctor
Josep Pagès i Font, prevere, com obtentor del benefici de
Sant Miquel de la parròquia de Granollers, sobre el dret de
cobrar  uns censos sobre dues peces de terra situades a
Granollers,  una  en  la  partida  anomenada  "Puig  de  las
Forcas" o "Puig de Mages", i l'altre en la partida dita "Puig
Barber".  Inclou  sentència  amb  data  1769-03-10.  Dates
extremes 1766-08-09 a 1772-10-01.

1770 1770 20624 24. Dos escrits referits als drets del benefici de Sant Miquel
de la parròquia de Sant  Esteve de Granollers,  sobre una
casa i hort, ara en possessió de Joan Agell. El primer detalla
què s'ha de tenir en compte en la confessió que haurà de
firmar Joan Agell, el segon es un esborrany de la proposta
de la firma per raó de senyoria a favor del benefici. Sense
data

16/06/1770 16/06/1770 20624 20.01. Pediment presentat per mossèn Josep Pagès i Font,
domiciliat a Barcelona, davant la Real Junta Municipal, que
coneixent la publicació de la venda de les finques, terres i
drets que foren dels regulars expulsats [els jesuïtes], que ell
com  obtentor  del  benefici  sota  l'advocació  de  Nostra
Senyora,  fundat  a la parròquia de santa Eulàlia  de Corró
d'Avall,  i com a tal té domini directe i cobra censos sobre
quatre  diferents  peces  de  terra,  que  pertanyien  al  mas
"Gorgui de la Plaza", situat a Corró d'Avall, que posseïa el
Rector  i  Col·legi  de  Betlem de Barcelona  [l'any  1767 els
jesuïtes  van  ser  expulsats  per  Carles  III],  presenta  les
escriptures  que  justifiquen  els  seus  drets  son  a  senyor
alodial, per tal que en la venda de dites terres, es mantingui
i  consideri  el  seu  domini  directe  i  el  censos  anuals
corresponents. També demana el mateix per altre peça de
terra  situada  a  Granollers,  que  ell  té  com  obtentor  del
benefici de sant Miquel de la parròquia de Granollers. 
Data document: 1770-06-16 a Barcelona.

1772 1851 20626 41.  Correspondència  dels  obtentors  del  benefici  de  Sant
Miquel Arcàngel,  fundat a la parròquia de sant Esteve de
Granollers.  Noms  dels  obtentors:  Josep  Pagès  i  Font
(1772),  Joan  Torent  i  Pagès  (1780-1816),  Esteve  Pagès
(1829), Josep Maria Glanadell (1851).
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16/03/1772 06/03/1773 20625 33. Causa del doctor Josep Pagès i Font, prevere, domiciliat
a  Barcelona,  obtentor  del  benefici  de  Sant  Miquel  de  la
parròquia de Granollers, contra els prohoms de la confraria
de Santa Maria Magdalena de la mateixa parròquia, davant
la  Cúria  Ordinària  de  la  vila  de  Granollers;  sobre  el
pagament de censos deguts per unes cases que estan fora
muralles de la  dita vila,  en el  carrer Portalet,  que són de
domini directe i alodial del benefici.

11/05/1773 11/05/1773 20624 21.  Confessió  i  obligació  firmada  pels  prohoms  de  la
confraria  de  Santa  Maria  Magdalena,  de  la  parròquia  de
sant Esteve de Granollers, a favor de mossén Josep Pagès,
domiciliat  a Barcelona,  com obtentor del benefici  de Sant
Miquel de la mateixa parròquia, reconeixent que tenen unes
cases  i  horts,  situats  davant  del  portal  del  Portalet  de
Granollers,  sota  domini  directe  i  alodiat  del  dit  benefici  i
reconeixen l'obligació de pagar un cens. 
Data  document:  1773-05-11;  notari  document:  Francesc
Maspons i Burgés de Granollers.

11/01/1774 23/03/1779 20625 34. Causa de mossèn Josep Torent Pagès i Simon, contra
Jaume Ramis i Janer de Sant Sadurní de la Roca, davant la
Cúria  Eclesiàstica  de  Barcelona,  sobre  el  dret  de
l'adjudicació del benefici de Sant Miquel de la parròquia de
Granollers.

20/10/1774 22/02/1780 20625 35.  Còpia  de  la  concòrdia  firmada  entre  mossèn  Josep
Torent i Pagès i Jaume Ramis i Janer,que tanca el plet obert
en  la  Cúria  Eclesiàstica  de  Barcelona.  S'acorda  que
l'adjudicació del benefici serà per Joan Torent, i ell pagarà
les despeses causades en el plet. Data document: 1779-04-
25; Notari: Manel Argemir i Verdaguer. Factures d'advocats i
procurador d'ambdues parts, dates extremes1774 a 1780. 
Àpoca firmada per Jaume Ramis i Janer a favor del prevere
Joan  Torent,  data  1780-05-23;  notari:  Francesc  Pagès  i
Simon de Granollers.

01/01/1776 31/01/1776 20625 36.  Pediment  presentat  per  Mariano  Miró,  clergue  [de
Barcelona], davant la Cúria [Eclesiàstica de Barcelona], que
havent-se dictat sentència el 1774-10-22 al seu favor, sobre
l'adjudicació del benefici  sota l'advocació de la Concepció
Puríssima, l'Arcàngel Sant Gabriel i del Sant Àngel Custodi i
de  Sant  Bernard  de  l'església  Catedral  de  [Barcelona],
causa  oberta  el  1763,  demana  si  li  adjudiqui  les  rendes
degudes. 
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02/04/1777 23/07/1779 20626 44. Documentació personal i de la preparació de la carrera
eclesiàstica  de Joan Torent  i  Pagès:  44.1.  Donació  de la
pensió  alimentària  atorgada per  la  seva mare esperança,
viuda d'Esteve Torent pellaire i pel seu germà Tomàs Torent
i Pagès, cerer i confiter tots de Granollers; 
data  document:  1779-07-23;  notari  document:  Francesc
Pagès de Granollers. 44.2. 
Àpoca per la celebració de les misses per Esteve Torent. 
Data document: 1777-04-02. 44.3. 
Certificat  conforme  Joan  Torent  està  estudiant  en  el
seminari de Barcelona; 
data document: 1779-05-31.

20/01/1778 29/01/1778 20626 45. Col·lació del benefici de sant Miquel de la parròquia de
Granollers a favor de Joan Torent i Pagès, després d'haver
arribat  ell  i  Jaume Ramis  a  una  concòrdia,  que  tanca  la
causa judicial oberta entre les parts. 
Data  documents:  1778-01-20  i  1778-01-  29;  notari
document:  Jacint  Juco  [?]  de  la  Cúria  Eclesiàstica  [de
Barcelona].

23/06/1780 23/06/1780 20626 46. Admissió atorgada per la comunitat de preveres, rector i
beneficiats de la parròquia de sant Esteve de Granollers, a
favor de Joan Torent i Pagès, dins de la comunitat, com a
obtentor del benefici de Sant Miquel.

1786 1825 20625 37. Pediments sobre la causa oberta entre el Capítol de [ ....
] i Teresa vidua Lletjós i els tutors del menor Lletjós; sobre el
pagament  dels  lluïsmes  que  graven  un  tros  de  terra
anomenada "la Parellada", de la vila de Granollers. Causa
oberta davant la Reial Audiència. s/d.

29/11/1787 17/01/1788 20624 22. Venda perpètua atorgada per Jaume Bertra, treballador
de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, a favor de
Cristòfol  Serra  de Llissà d'Avall,  de  dues feixes  de terra,
anomenades "les Feixes del Camp de Sanjona", situades a
Corró d'Avall, per preu de 90 lliures. Les feixes estan sota el
domini directe del benefici de Sant Miquel de la parròquia de
sant Esteve de Granollers, amb un cens d'una quartera de
forment. Data document: 1787-11-29; notari document: Joan
Bonaventura Maspons i Burgés de Granollers. Àpoca de la
venda,  data  document:  1788-01-17,  notari  document:  el
mateix.

16/07/1789 16/07/1789 20626 42.01.  Nota  del  prèstec  de  diversos  trasllats  de  causes
judicials relacionades amb el benefici de Sant Miquel, que
mossèn Joan Torrent deixa a Isidro Soldevila. 
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30/01/1801 30/01/1801 20624 23. Notes o resum d'una escriptura de venda, atorgada per
Jaume Bartra,  pagès  de  la  parròquia  de  Corró  d'avall,  a
favor de Pau Ganduxer, pagès del mateix lloc, primer: d'un
tros  de  terra  situat  a  lloc  anomenat  "Pla  dels  Mojals",  i
segon: venda del dret de recobrar d'Anton Roig bracer de la
mateixa vila, d'un tros de terra situat al mateix lloc. Es tenen
aquest trossos de terra sota el domini i alou del benefici de
sant  Miquel  Arcàngel  de  la  parròquia  de  sant  Esteve  de
Granollers. 
Data escriptura: 1801-01-30; notari escriptura: Bonaventura
Llobet de [..]

06/08/1828 15/12/1828 20625 38. Acord i  conveni  firmat entre Miquel  Llobet  Femades i
Joaquim  Llobet  i  Serra,  pare  i  fill,  advocats  de  la  Reial
Audiència  de  Barcelona  i  mossèn  Esteve  Pagès,  com
obtentor del benefici de Sant Miquel, reconeixent-li  el dret
de cobrar un cens sobre la peça de terra que es part del
conegut hort de Sant Miquel, ara amb diverses edificacions
establertes a diverses persones. Hi ha un esborrany s/d i
dues escriptures: en la primera escriptura, està anotat que
hi ha un error en el preu del cens i per això hi ha la segona
escriptura. 
Dates  documents:  1828-08-06  i  1828-  12-15.  Notari  dels
documents: Mariano Llobet i Vaixeras de Barcelona.

1839 1839 20626 51.  Imprès  del  bisbat  de  Barcelona,  amb  el  plec  de
condicions per celebrar arrendaments, mig delme i primícies
corresponents a l'any i collita de 1839.

06/07/1851 06/07/1851 20626 50. Notificació a Esteve Glanadell (obtentor del benefici de
Sant  Miquel)  de  l'obligació  d'allotjar  a  un  oficial  al  seu
domicili del carrer Santa Ana de Granollers. 

1853 1858 20626 47. Col·lecta feta en la parròquia de Sant Pau de Barcelona,
per l'establiment de l'Hospital de la Princesa. s/d.

1853 1858 20626 48. Llistes d'almoines per les obres,  [essent rector  regent
mossèn Josep Maria Granadell]. s/d.

1853 1858 20626 49.  Rebuts de diversos pagaments pels  serveis  litúrgics i
per obres, essent rector Francesc Figueras i rector regent
Josep Maria Glanadell. 

1855 1880 20626 52. Camisa que agrupava les escriptures i altres dades del
benefici  de Sant Miquel Arcàngel de la parròquia de Sant
Esteve de Granollers. s/d
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1856 1856 20626 39.  Factures,  rebuts  i  notes  de  despeses  de  materials,  i
treballs  de  diversos  manobres  a  nom  de  mossèn  Josep
Maria Granadell.

22/02/1862 05/04/1864 20626 42.03.  Llibreta  amb  sermons  de  mossèn  Joan  Baptista
Girbau i Coll,  prevere i vicari [ de..] per diverses festivitats
de l'any litúrgic. Topònims: Rubió [bisbat de Vic?] i Llerona. 

04/08/1876 29/08/1876 20626 42.02.  Redacció  i  exposició,  amb  esborranys  feta  per
mossèn Josep Maria Glanadell, en nom de la comunitat de
preveres de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, per
presentar al bisbe de Barcelona, sobre si els preveres de la
dita comunitat poden o no faltar a la celebració de misses
els festius, o si poden restablir torns per celebrar-les. 

1908 1911 20626 53 veieu -- u.i.20620-- de la família Cladellas Altimira: 52 bis
(1.3.) Petita llibreta (../..) Hi ha una nota que diu "Instància
feta añ 8 a 9 archivada del 10 a 11, del benefici de S Miquel
Arcàngel de la parròquia de Granollers aprobada pel estat
parlat per abogat D Climen Cuspinera archiu de dalagació
de  Renda  de  Barcelona  Cobro  de  pansions  dels  census
rediments del estat y de añadas de arrendamens de casa y
orta".

2018 2018 20624 1.  Introducció  històrica.  El  conjunts  dels  documents  i
escriptures de les propietats i drets vinculats al benefici de
Sant  Miquel  Arcàngel,  han  arribat  a  l'Arxiu  municipal  de
Granollers, per la donació de la família Altimira Cladellas de
Palou. A la seva família en el canvi de segle XIX a XX, hi
hagué un mossèn, Josep Angelet i Cladellas (1857-1933),
que va ser obtentor d'un benefici de la parròquia de Sant
Esteve de Granollers. Llavors, tot el patrimoni eclesiàstic ja
havia estat desamortitzats, les escriptures ja no tenien cap
valor. A més a més dels documents directament vinculats al
benefici, trobem altres com els relacionats amb la parròquia
de sant  Pau de Barcelona,  perquè un dels  beneficiats  hi
exercí  allí  durant  uns anys la  seva tasca.  Mossèn Josep
Angelet segurament va recollir  tots aquest documents i es
van conservar a can Plantada, on hi vivia la seva neboda
Rosa  Angelet  i  Blanch  i  el  se  espòs  Joan  Cladellas  i
Angelet, masover de can Plantada. Allí romangué fins 2018,
quan es firmà la donació a l'Arxiu Municipal de Granollers. 

2018 2018 20624 2.  Llista  dels  obtentors  del  benefici  eclesiàctic  sota
l'advocació de Sant Miquel Arcangel, fundat a la parròquia
de  sant  Esteve  de  Granollers.  Abast  cronològic  dels
obtentors 1307-1905.
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01/04/1676 16/01/1698 20627 01. Escriptura d'establiment atorgada per Jaume Vila, pagès
hereu del mas Vila, òlim Abella, de la parròquia de Sant Pere
de Valldeneu,  diòcesi  de Vic,  i  el  seu fill  Francesc Vila,  a
favor de Martí  Puig,  de la mateixa parròquia,  d'un tros de
terra erma, que confronta per l'orient amb la bassa del molí
fariner de Baix, del seu mas Vila òlim Abella; confronta per
occident  amb  el  pati  de  l'hostal  de  casa  el  venedor.
L'establiment  s'atorga  perquè  Martí  Puig  construeixi  una
casa i un hort i s'indica amb detall com regar-lo, respectant
els  interessos  del  atorgant.  Tot  està  sota  domini  directe  i
alodial del comte de Centelles. Data establiment: 1676-04-
01. La firma per raó de domini té data de 1698-01-16; Notari
trasllat:  Josep  Comes,  notari  del  bisbe  de  Vic,  tenint  les
escriptures del notari de Vic difunt Joan Francesc Vila

15/08/1689 28/04/1758 20627 02. Establiment emfitèutic atorgat per Francesc Vila, senyor
útil  del  mas  Abella,  de  la  parròquia  de  sant  Pere  de
Valldeneu,  a favor  de Joan Serra,  mestre de cases de la
mateixa  parròquia,  de  dos  trossos  d'hort  situats  al  lloc
anomenat "La Pajada" i "Turó de Pibarrell", que estan dins
del  seu  horts  anomenats  "de  la  Balmas".  S'estableixen
condicions  concretes  sobre  la  construcció  d'una  casa,  les
parets que separaran els horts i sobre l'us de l'aigua del rec
per  regar.  Data  document:  1689-08-15;  notari  document:
Pere  Màrtir  Vila  de  Barcelona;  data  trasllat:  1758-04-28;
notari trasllat: Josep Vinyals i  Tos de Barcelona, tenint les
escriptures de Pere Martir Vila difunt.

24/01/1760 13/04/1784 20627 03. Acta notarial de la presa de possessió d'una casa i un
tros de terra, per Gertrudis de Brassó i de Serra, viuda de
Josep  Brassó,  mitjançant  el  seu  procurador  el  notari  de
Barcelona,  Joan  Francesc  Casals.  Pren  possessió  de  la
casa  situada  a  Santa  Maria  de  Llerona,  que  fou  de  Pau
Brassó  i  d'un  tros  de  terra  situat  davant  la  casa.  Data
document: 1760-01-24; notari document: Josep Vaixeras de
Granollers;  data  trasllat:  1784-04-13;  notari  trasllat:  Josep
Llobet i Roda de Granollers.
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08/10/1771 08/10/1771 20627 04. Venda perpètua i àpoca atorgada per Sebastià Valldeneu
sabater,  ciutadà de Barcelona,  a favor  de Nicolau Soguet
bracer de Sant Martí d'Aiguafreda, dels primers ceps d'una
peça  de  terra  situada  a  la  parròquia  de  Sant  Pere  de
Valldeneu. Àpoca que es firma per valor de 90 lliures. Data
documents: 1771-10-08; notari documents: Joan Castellar i
Martorell  de Centelles.  (  es cita  "mas Vila  de la  Abella"  a
Valldeneu.)

11/12/1792 05/11/1797 20627 05. A- Establiment emfitèutic atorgat per Vicenç Marramon i
Offeril  pagès,  hereu  i  propietari  del  mas  Marramon  de  la
parròquia  de  Sant  Cristòfol  de  Vespella,  bisbat  de  Vic;  a
favor del reverent Jaume Vila, prevere, oriünd del mas Vila
de la  parròquia  de Santa Maria de Tagamanent  i  del  seu
germà,  Josep  Vila  jove,  pagès  de  la  mateixa  parròquia;
primerament:  un  tros  de  terra  a  efectes  de  construir  una
casa, situat a la parròquia de Sant Pere de Valldeneu, que
confronta per ponent amb una roca o single "del mas Vila de
la Abella", i en segon lloc, un tros d'hort amb aigua per regat
situat a la mateixa parròquia.  Data document:  1792-12-11,
notari document: Joan Castellar i Martorell de Centelles. 
B- Firma per raó de domini i àpoca del pagament del lluisme,
pel  procurador  del  comte  de  Fuentes  i  Centelles.  Data
document:  1794-11-05;  notari  document:  Joan  Castellar  i
Martorell  de  Centelles.  Data  trasllat:  1797-05-26,  notari
trasllat: el mateix.

02/02/1797 10/03/1830 20627 06. Establiment emfitèutic atorgat per Bernat i Pere Garriga,
pare i fill, bracers de la parròquia de sant Pere de Valldeneu,
bisbat de Vic; a favor de Josep Vila,  bracer de la mateixa
vila;  d'un  tros  de  terra  situat  a  la  mateixa  parròquia.  Els
Garriga el posseeixen per establiment atorgat per Maria Font
i  Vila,  muller  de  Josep  Font  i  Vila,  habitants  de  Vic,
propietària  del  mas  Vila  de  la  Abella  de  Valldeneu.  Data
document  1797-02-02;  notari  document:  Miquel  Corriols  i
Casanovas  de  Centelles;  data  trasllat  1831-  03-10;  data
trasllat: Ramon Clarà de la ciutat de Vic.

06/05/1814 06/05/1814 20627 07. Escriptura de venda perpètua atorgada pels obrers de la
capella de Nostra Senyora de la concepció, de la parròquia
de  Sant  Martí  d'Aiguafreda,  marmessors  i  executors  del
testament de Martí Soguet, bracer de la mateixa parròquia i
Mariano  Soguet,  bracer  del  mateix  lloc,  també  com  a
marmessors; a favor de Maurici Serra, bracer de Valldeneu,
com a més ben donant en encants públics; d'un tros de terra
que  es  pertinença  del  mas  Vila  de  Valldeneu.  També  es
firma  l'àpoca  per  50  lliures.  Data  document:  1814-06-05;
notari document: Melcior Castellar i Aragall de Centelles.
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05/08/1832 05/08/1832 20627 08.  Venda  perpètua  atorgada  pels  marmessors  de  Josep
Vila,  bracer  de  Valldeneu:  això  és,  mossèn  Anton  Solà,
rector de la parròquia de Sant Pere de Valldeneu, Francesc
Oller,  pagès  de  la  mateixa  parròquia  i  els  obrers  de  la
mateixa parròquia,  Anton Quintana pagès i Miquel Garriga
bracer; a favor de Josep Mas moliner, del poble de l'Abella,
com a més donant  al  encant  públic;  d'una casa situada a
Valldeneu,  que fou de Josep Vila,  situada al  carrer Nou o
carrer  dit  de Barcelona,  que està sota domini  i  franc alou
dels  comtes de Centelles.  Àpoca per  valor  de 150 lliures.
Data  document:  1832-08-05;  notari  document:  Joaquim
Descatllar de Centelles.

14/03/1833 23/03/1833 20627 09. Cessió perpètua atorgada pels marmessors i executors
del testament de Josep Vila, bracer de Valldeneu, això és: el
rector de Sant Pere de Valldeneu, Anton Solà, el obrers de la
mateixa parròquia: Bernat Castellar pagès i Miquel Garriga
bracer; a favor de Josep Vila pagès de Tagamanent, vivint
però a Tona: Es fa cessió d'una part d'un hort que Josep Vila
difunt  posseïa  al  carrer  anomenat  de  Barcelona  de
Valldeneu,  que està sota domini i  franc alou del comte de
Centelles.  La  cessió  perpètua  es  fa  per  evitar  litigis  pels
possibles drets d'heretament que podria tenir Josep Vila de
Tona, sobre el béns dels seu oncle Josep Vila de l'Abella i
del  seu  pare  Segimon  Vila.  Data  document:  1833-03-14;
notari document: Joaquim descatllar de Centelles.

02/05/1839 02/05/1839 20627 10. Capítols matrimonials de Pau Serra i Estragués bracer
de  Valldeneu,(fill  de  Josep  Serra  i  Paula  Estragués)  i  la
donzella Maria Mas, (filla de Josep Mas moliner de l'Abella i
de Teresa Tornamiras). Data document: 1839-05-02; notari
document: Joaquim Descatllar de Centelles.

15/02/1841 15/02/1841 20627 11. Rebut  o àpoca firmada per Joan Aregall,  conforme ha
cobrat de Josep Mas moliner de l'Abella 32 lliures 12 sous i 6
diners, per una peça de terra, de la part dels "Bausas", que
pertany  al  mas  Aregall  .  Indica  que  ha  de  complir  les
mateixes condicions que li  va posar el  possessor del mas
Aregall.  Data  document:  1841-02-15,  Aiguafreda,  sense
notari.
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25/01/1843 25/01/1843 20627 12.  Testament  de  Josep  Mas  moliner  de  l'Abella,  de  la
parròquia de Valldeneu. Nomena marmessor a la seva dona,
Teresa Tornamira i al seu fill Joan Mas Tornamira. Fa llegats
a les seves filles ja casades: Teresa Cruells i Maria Serra i
Bet. Nomena a la seva esposa usufructuària dels seus béns.
Nomena hereu al seu fill Joan. Els hereus, en cas de mort
dels nomenats serien el seus gendres Josep Cruells i Pau
Serra  i  Bet.  Data  document:  1843-01-25 a  l'Abella;  sense
notari.

02/06/1848 02/06/1848 20627 13.  Àpoca  del  pagament  del  lluïsme,  atorgada  per
procurador dels senyors prínceps de Belmonte, a favor de
Maria Mas, viuda de Josep Mas, veí de l'Abella, per valor de
30 reals de velló, per raó de la venda perpètua atorgada per
Josep Aregall,  veí d'Aiguafreda a favor de Maria Mas, d'un
trops  de  terra  amb  vinya  rabassa  morta,  situada  a
Aiguafreda. Data document: 1848-06-02 a Granollers; sense
notari.

26/08/1855 26/08/1855 20627 14. Àpoca atorgada per Pau Serra i Estragués bracer de la
parròquia  de Sant  Pere de Valldeneu,  a favor  de la  seva
sogra,  Teresa  Mas  Tornamira,  natural  de  Sant  Andreu
d'Oristà, veïna de la parròquia de Valldeneu, viuda de Josep
Mas Moliner del lloc de l'Abella, per valor de 150 lliures, una
calaixera  i  robes que  és  la  dot  de Maria  Mas Tornamira,
esposa  de  l'atorgant.  Data  document:  1855-08-26;  notari:
Joaquim Descatllar de Centelles.

05/08/1870 05/08/1870 20627 15. Acord que tanca el judici verbal celebrat davant el jutge
de Pau suplent, de Sant Martí de Centelles Miquel Grau, de
la causa de Pere Serra propietari  i  el  seu bon home Pau
Serra contra Francesc Santies hisendat i el seu bon home
Miquel  Bellavista;  sobre  el  boll  d'una  peça  de  terra  que
ambdues parts tenen drets.  Data document:  1870-08-05 a
Centelles.

08/10/1884 08/10/1884 20627 16. Acords privat firmat entre Joan Serra Viaplana, el seu fill
Jaume  Serra  Aragall  i  Pere  Serra  Mas,  tots  veïns  i
propietaris de Sant Martí de Centelles, sobre drets de pas
atorgats  mútuament.  Data  document:  1884-10-08  a
Centelles; sense notari.
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20/01/1885 22/01/1885 20627 18.  Expedient  possessori  atorgat  pel  jutjat  Municipal
d'Aiguafreda,  sobre  els  bens  que  foren  de  Pau  Serra  i
Estragués, conegut per "Bet", a favor del seu fill Pere Serra i
Mas, tots de Centelles. Conté: 1-certificat del bens del difunt
Pau Serra i Estragués 1885-01-22 i 2- Instància presentada
per Pere Serra i Mas, 1885-01-20.

29/08/1885 29/08/1885 20627 17. Certificat de defunció atorgat pel jutjat Municipal de Sant
Martí de Centelles, de Pau Serra Estragués, que va morir a
l'edat  de 71 anys,  el  dia  11 de setembre de 1884 al  seu
domicili. Data document: 1885-08-29 a Centelles.

1888 1888 20627 20.  Inventari  o  llista  del  béns  mobles  de  Joan  Mas  i
Tornamira feta per Ramon Aregall. s/d i sense notari.

09/05/1888 09/05/1888 20627 21.  Certificat  emés  pel  secretari  de  l'Ajuntament
d'Aiguafreda,  sobre  la  partida  número  25  del  llibre
d'amillarament a nom de Pere Serra (a) Bet de Valldeneu, on
detalla  els  camps  pels  que  pagava  impostos.  Data
document: 1888-05-09.

17/08/1888 17/08/1888 20627 19. Certificat  d'enterrament de Josep Mas Moliner,  atorgat
pel rector de Sant Pere de Valldeneu, que fou el dia 1844-
12-26,  a  l'edat  de  66  anys.  Data  document:  1888-08-17;
notari document: Joan Padró prevere.

10/05/1889 10/05/1889 20627 23. Certificat atorgat per l'Ajuntament d'Aiguafreda, sobre les
possessions que tenia en la població Pere Serra i Bet. Data
document: 1889-05-10.

09/10/1889 06/11/1889 20627 24.  Expedient  de justificació  de la  possessió  de fet  d'una
casa i  dos  horts  situats  a  l'Abella,  instat  per  Maria  Mas i
Tornamiras,  [viuda  de Pau Serra],  hereva del  seu germà,
Juan  Mas  i  Tornamiras,  procedent  del  jutjat  municipal  de
Sant  Martí  de  Centelles.  Inclou rebuts  de  la  liquidació  de
Maria Mas Tornamira del Registre de la Propietat de Vic pel
pagament d'unes multes. Data document: 1889-11-06.

21/10/1889 21/10/1889 20627 22. Certificat de sepultura atorgat pel rector de Santa Maria
d'Aiguafreda,  del  difunt  Joan  Mas  i  Tornamira,  que  morí
solter als 60 anys el dia 1888-06-08. Fou fill  de Joan Mas
pagès de Roda i de Teresa Tornamira d'Oristà. 
Data document: 1889-10-21.
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28/12/1895 28/12/1895 20627 25.  Autorització  de  la  superiora  de  l'Institut  de  Germanes
Josefines  de  Caritat  als  Malalts  de  Vic,  perquè  les
portadores  del  document,  siguin  identificades  con  a
germanes del dit institut i puguin comprar el bitllet de tren.
Data document: 1895-12-28 Vic.

06/04/1897 06/04/1897 20627 26.  Certificat  del  rector  de  la  parròquia  de  Sant  Pere  de
Valldeneu sobre la bona conducta cristiana de Pere Serra i
Mas. Data document: 1897-04-06

06/04/1897 06/04/1897 20627 27. Certificat sobre la bona conducta de Pere Serra i Mas,
atorgat  per  l'Ajuntament  de Sant  Martí  de  Centelles.  Data
document: 1897-04-06

01/08/1898 01/08/1899 20627 29. Rebut de la contribució territorial a nom de Maria Mas del
municipi de Sant Martí de Centelles. Data document: 1898-
[1899]-08-01

1900 1901 20627 30.  Rebuts  de  contribució  territorial  del  municipi  de  Sant
Martí de Centelles de Pere Serra i Mas de 1900, i rebut de
contribució  industrial  (activitat  bodega)  de  1901  al  mateix
nom i del mateix municipi.

1900 1903 20627 31. Carta rebuda per Pere Serra sobre negocis de la llet, de
l'administrador del senyor Sivallé, s/d

1902 1902 20627 33. Nota de despeses emesa per Pere Serra sobre les seves
activitats  o  serveis  dels  anys  1901  i  1902,  de  viatjar  a
Barcelona,  la  Garriga,  a  les  cases  de  camp  de  Senties,
Valldeneu, Castella[r],  Santa Eugènia, Palau [potser vol dir
Palou], Massanes, Granollers i Vic, per ordre de Manel Seña
i Sivabé / Sivallé [?] s/d.

1902 1903 20627 34. Rebuts a nom de Pere Serra i Mas del Monte-Pio Colon
sota l'advocació de Sant Cristòbal.

01/05/1902 01/05/1902 20627 32.  Rebut  firmat  per  Jaume Prat,  comforme ha cobrat  de
Pere Serra i Mas 8 pessetes per la collita de patates de l'any
1901.

1905 1919 20627 35.  Factures  de  proveïments  diversos  (menjar,
medicaments, utils per la llar) a nom del rector de Fogars de
Montclús; mossèn Esteve Corbera Solé i / o del seu masover
o de la seva masovera, Maria Roca i Rodés, viuda de Pere
Serra  (1914-1915)  i  rebut  a  nom  de  Maria  Roca  per  la
reparació d'una conducció d'aigua (1919).
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1910 1913 20627 36.  Correspondència  de  mossèn  Esteve  Corbera  Soulé,
rector de Fogars de Montclús, i de Teresa Serra [filla de la
masovera Maria Roca Rodés viuda Serra ?].

1914 1917 20627 37. Contracte de lloguer (1914-08-01) i rebuts (1915 i 1917)
del lloguer atorgat per mossèn Esteve Corbera Solé a favor
de Maria Roca Rodés, viuda de Pere Serra, de la rectoria de
Fogars de Montclús.

2018 2018 20627 00. Introducció històrica dels documents referits a la família
Bet de l'Abella de Valldeneu. No sabem amb certesa perquè
va ser guardada per la família Altimira - Cladellas. Segons el
donador, tenien parents llunyans que provenien de la zona
del Montseny. Altre possibilitat podria ser que estant mossèn
Josep  Angelet  Cladellas,  recollís  aquesta  documentació
d'alguns  Serra  que  hi  havia  a  Palou  (el  algun  moment
posterior a 1917) i la guardà a can Plantada. El que sí hem
comprovat és que un germà de Pere Serra Mas, que es deia
Josep,  fou  un  carlista  conegut  en  el  congost,  amb  el
sobrenom de "Bet  de l'Abella",  que és el  sobrenom de la
casa i persones de la família.

2018 2018 20627 Arbre  genealògic  de  la  família  Bet  de  l’Abella  segons  la
documentació.

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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