
Descripció del Fons Família Altimira Cladellas

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Codi de referència CAT AMGr 12 69

Nivell de descripció Fons i subfons

Títol Família Altimira Cladellas

Dates Dates de creació i d'agregació: 1209-1983

Volum i suport 1,2 m en paper, 1 diploma, 3 plànols, 29 fotografies en suport 
paper i 1 dibuix

ÀREA DE CONTEXT

Nom dels productors 1- Família Altimira Cladellas de Palou
2- Benefici  eclesiàstic de sant Miquel Arcàngel de la parròquia
de sant Esteve de Granollers
3- Família Bet d’Abella de Sant Martí de Centelles

Història arxivística El fons del benefici de Sant Miquel és l'únic que va tenir una certa
organització  parcial  durant  l’època  en  la  qual  tenien  vigència
els documents, encara que ens ha arribat molt barrejat. 

En els altres dos subfons, no hi hem detectat cap organització
interna.

Història dels productors La  família  Altimira  /  Cladellas  /  Angelet ha  estat  masovera
de  Can  Plantada  de  Palou,  com a  mínim,  des  de  l’any  1846
(documentalment,  provat).  Fins  ara,  set  generacions
de  la  mateixa  família  treballant  al  mas,  amb  informació
de la família des del 1826.

Al  llarg  d’un  període  de  184  anys,  la  família  va  generar
documentació  relacionada  amb  la  gestió  i  la  titularitat
de l’explotació agrària.

A més de la masoveria de can Plantada, propietat de la família
Barnola  Bassols,  els  Altimira  /  Cladellas  /  Angelet
van  anar  adquirint  diverses  peces  de  terra  i  cases  o  bé,
incorporant al patrimoni altres terres per vincles de matrimoni.
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Les  famílies  Angelet  i  Cladellas,  molt  vinculades  al  municipi
de Palou des dels  seus inicis,  han ocupat  càrrecs municipals,
com a mínim, des del 1828.

El subfons Altimira Cladellas ens mostra com, en el  dia a dia,
quedaven  reflectits  tots  els  canvis  de  la  història  del  moment:
les  festes  majors  de  Palou,  la  incorporació  d’aquest  poble
al  municipi  de  Granollers,  les  millores  tecnològiques  al  camp,
les millores del ferrocarril  i  l’autopista, així  com la Guerra Civil
i la postguerra.

L’abast  cronològic  del  subfons  Altimira  Cladellas  és  de  1827
a 1983.

Benefici  de  Sant  Miquel  Arcàngel  de  la  parròquia
de Sant Esteve de Granollers
En  la  història  de  la  família,  hem  de  destacar  l’orfandat
de les germanes Rosa i  Maria Angelet i  Blanch, que van tenir
de tutor el seu oncle patern, mossèn Josep Angelet i Cladellas.
Ho  destaquem  perquè,  des  del  1905,  va  ser  obtentor,
d’un  benefici  eclesiàstic  de  la  parròquia  de  Sant  Esteve
de Granollers, fins a la seva mort, el 1933. Això explica com hem
trobat,  a can Plantada, un munt d’escriptures de les propietats
i  drets  del  benefici  eclesiàstic  de  sant  Miquel  Arcàngel,
que ja el 1905 no tenien cap valor ni  vigència jurídica per raó
de la desamortització de Madoz, el 1855. 

En  una  petita  llibreta  de  comptes  d’explotació  agrícola,
dins  l’agrupació  de  la  família  Altimira  Cladellas,
hi  ha una referència al  cobrament de rendes de les propietats
del benefici, durant els anys 1910 i 1911, que estava en mans
de l’Estat.

El benefici va ser fundat a primers del segle XIV per Sparag Teià
i  el  seu  patrimoni  va  ser  administrat  pels  seus  obtentors
fins a la desamortització de 1855 o els anys posteriors.

El subfons del benefici  ens dóna molta informació de diverses
contrades de la rodalia de Granollers (Corró d’Avall, Cardedeu,
Dosrius)  i  de  la  ciutat.  Per  exemple,  l’anomenat  hort  de  Sant
Miquel,  situat  a  prop  del  Portalet  i  carrer  de  Barcelona.
Amb  els  anys,  s’hi  van  construir  cases.  També  s’ens  parla
d’unes cases situades a la plaça major de la vila o de la casa
de l’obtentor al carrer Santa Anna.

Hi  consta,  també,  molta  informació  dels  habitants  de la  zona,
amb cognoms molt coneguts pels historiadors locals.

Dins d’aquest subfons, les escriptures fundacionals i de l’origen
del  benefici  no  es  conserven.  Només  hi  consten  referències,
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encara que, en la Col·lecció de Pergamins de l’Arxiu Municipal
de Granollers (AMGr), n’hi ha un datat el 1307, en el qual apareix
el fundador, el clergue Sparago Teià o Teyà.

Com  era  habitual  en  aquella  època,  es  fundava  un  benefici
vinculat  a  una  sèrie  de  propietats  o  drets,  per  donar  mitjans
de  subsistència  a  l’obtentor,  que  necessàriament  havia  de  fer
carrera  eclesiàstica  i  que  havia  de  ser  hereu  de  la  família
que ostentava el patronatge del benefici, és a dir, de la família
del fundador.

Resumint, podem dir que el benefici i el seu patrimoni funcionava
com la  transmissió  del  patrimoni  de qualsevol  família  pagesa,
reservant-se per als membres clergues de la família.

Aquest  subfons  té  un  abast  cronològic  molt  més  ampli
que  el  de  la  família  Altimira  Cladellas.  Es  remunta  al  1209
i les últimes noticies documentals acaben el 1911.

Dins  d’aquest  subfons  del  benefici,  hi  trobem  un  conjunt
de rebuts i  factures que pertanyen a la  gestió  de la  parròquia
de  Sant  Pau  de  Barcelona,  on  hi  treballà  un  dels  obtentors
del  benefici,  Josep  Maria  Glanadell  o  Granadell,  almenys,
de 1853 a 1858.

Igualment, hi trobem altres documents fruit de l'activitat d’altres
obtentors.  Per  exemple,  Josep  Pagès  i  Font,  que  també
era  obtentor  del  benefici  sota  l'advocació  de  Nostra  Senyora
de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall.

La família Bet d’Abella
A  can  Plantada,  també  s’hi  va  trobar  una  altra  agrupació
de  documents  de  caràcter  patrimonial  de  la  família,
amb els cognoms Vila, Mas i Serra, tots anomenats Abella, o Bet
d’Abella,  amb béns a la parròquia de Sant Pere de Valldeneu,
municipi de Sant Martí de Centelles, en la contrada anomenada
l’Abella. 

Les primeres dates dels documents d’aquest subfons, dels Bet
d’Abella, són del 1676 i, les últimes, del 1917. 

La transmissió de petits horts de regadiu i casa, situats a l’Abella,
comencen  amb  el  cognom  Vila. Després,  la  transmissió
del  patrimoni  passa  al  cognom  Mas  i,  Serra
(des del 1900). Les últimes notícies són de Maria Roca Rodès
vídua  de  Pere  Serra,  qui,  des  de  1914,  va  ser  masovera
de  la  rectoria  de  Fogars  de  Montclús.  L’última  referència
documental és de 1917.

Sobre  els  Vila,  tenim  informació  a  diverses  publicacions,
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amb  dates  molt  anteriors  (1242).  El  cognom  Vila  està  molt
present en la història de l’Abella.

Del  cognom  Mas,  en  sabem  poc  fins  al  moment.  El  fet
de ser molt habitual a la comarca en dificulta l’estudi. El cognom
Serra també és molt comú.

No tenim, a l’actualitat, cap prova documental que ens expliqui
com  van  arribar  a  can  Plantada  aquest  conjunt  d’escriptures.
Sí que hi ha indicis, però -segons ens va explicar un dels donants
(Joan Altimira)-, que hi havia una branca de la família provinent
del Montseny, els Icart Casacuberta. 

Hem pogut descobrir que Pere Serra Mas, l'últim titular del petit
patrimoni, era germà d’un bandoler carlista, de la tercera guerra,
que es deia Josep Serra Mas,  (a)  Bet  de l’Abella,  que exercí
com  a  tal  en  el  Congost  (entre  1873  i  1876)  i  la  rodalia
de l’Abella. També hem trobat informació del pare d’aquests dos
germans,  Pau  Serra  Estragué,  qui  va  participar  en  la  primera
guerra carlina i va poder recollir diners, deixar la parceria i fer-se
petit propietari.

Dades sobre l'ingrés Ingrés de 2018. 

Contracte  de  donació  del  fons  per  part  dels  germans  Altimira
Cladellas, aprovat per la Junta de Govern Local, el 24 de juliol
de 2018. 

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut La  tipologia  dels  documents  són  els  habituals  en  els  fons
patrimonials:  establiments,  vendes,  testaments,  capítols
matrimonials,  cessions,  donacions,  plets,  concòrdies,  poders,
àpoques i plànols.

Del  benefici  eclesiàstic,  en  destaquem  capbreus,  confessions
i  llevadors i col·lacions.

També hi trobem documents sobre gestió de patrimoni, factures,
rebuts,  correspondència  i  impostos  i,  documents  de  caràcter
més personal: cèdules, certificats, escrits i llibretes escolars.

Sistema d'organització Els 3 subfons, organitzats de maneres diferents:

1.Família Altimira/Cladellas/Angelet

1.1.Documentació  familiar:  documents  identificatius,  militars
i  armes,  documents  escolars,  documentació  mèdica,
correspondència i escrits diversos i fotografies
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1.2.Propietats  immobles,  mobles  i  heretament:  escriptures
de  venda,  establiments,  testaments,  capítols  matrimonials,
àpoques  i  altres  documents  relacionats  amb  l’adquisició
i transmissió del patrimoni
1.3.Administració del patrimoni
1.4.Impostos, taxes i contribucions
1.5.Relacions  amb  les  administracions  públiques  
1.6.Càrrecscpúblics  
1.7.Impresos
1.8.Associacionisme.

2.Benefici de Sant Miquel

2.1.Títols  de  propietat.  Capbreus,  memorial  d’escriptures,
espèculum i  dotalia,  llevador  de rendes,  vendes,  establiments,
donacions i confessions
2.2.Documents  judicials.  Plets  davant  diversos  tribunals,
pediments solts, poders, acords, sentències i concòrdies
2.3.Factures,  correspondència,  escrits,  homilies,  documents
personals  dels  obtentors  i  comptabilitat  de  la  parròquia
de Sant Pau de Barcelona.

3.Família Bet d’Abella.

A causa  del  reduït  número  de  documents,  no  hi  hem fet  cap
agrupació; només, una ordenació cronològica.
Hi  troben  títols  de  propietats,  vendes,  establiments,  cessions,
testaments,  arrendaments,  impostos,  certificats,  inventaris,
correspondència, factures i rebuts i correspondència.

Informació sobre avaluació      
i tria

No s’ha realitzat cap actuació d'avaluació i tria documental.

Increments S’espera algun increment.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

Condicions d'accés Lliure accés.

Condicions de reproducció La reproducció d’aquests documents s’ha de dur a terme d’acord
amb les normes de l’Arxiu Municipal de Granollers.

Llengües i escriptures              
dels documents

Llatí, català i castellà.

Instruments de descripció Norma  de  Descripció  Arxivística  de  Catalunya (NODAC).
Barcelona:  Generalitat  de  Catalunya.  Departament  de  Cultura.
Subdirecció  General  d’Arxius  i  Associació  d’Arxivers
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de Catalunya, 2007.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Documentació relacionada ACA, Reial  Audiència,  Pleitos civiles 24201, sobre Jaume Vila,
hereu  del  mas  Vila  d’Aiguafreda  i  la  casa  de  l’Abella
de Valldeneu, any 1689.
ACA, Reial Audiència, Pleitos civiles 13595, sobre Bartomeu Vila,
del mas Ninou de Sant Julià de Palou, anys 1620-1641.
(Bet) Arxiu Municipal de Centelles.
Arxiu  Diocesà  de  Vic,  visites  pastorals  de  Sant  Pere
de Valldeneu.
ACA, Real Patrimonio, Mestre del Racional, sèrie general, 1620,
llibres  de  comptes  dels  batlles  de  Sant  Julià  de  Palou,
on trobarem informació de la batllia de 1419 a 1706.
ACA,  Ramon d’Alos, pergamino 08 i 09, sobre Bernat Plantada
de Sant Julià de Palou i el mas Oliver de 1313.
Biblioteca  de  Catalunya.  Secció  de  Manuscrits,  Pere  Aldavert
i  Martorell,  que  va  escriure  sobre  Bet  d’Abella  carlista  actiu
entre 1873 i 1876.

Arxiu Municipal de Granollers:
Col·lecció  de  Pergamins,  reducció  de  censal  1427,  obtentor
del benefici de Sant Miquel i  carta laudatio 1307 Sparago Teià
clergue, que fou fundador del benefici.
Fons:  Clapés,   poders  a  Granadell  i  procés  civil,  1904,
dels  Cladellas;  del  Jutjat  de  Pau  i  Jutjat  Municipal  de  Palou,
1901,  expedient/consell  de  família,  de  Rosa  i  Maria  Angelet,
Registre Civil (naixements, matrimonis i defuncions); Ajuntament
de Palou, (padrons d’habitants); Ajuntament de Granollers, Medi
Ambient,  permís  motor  Sr.  Barnola,  1933,  i construcció
canonada, 1979.

Arxiu Comarcal del Vallès Oriental:
Fons de l’Ajuntament d’Aiguafreda.

Bibliografia BET D’ABELLA  i 3a GUERRA CARLISTA
- AAVV Centenario del tradicionalisno español. Álbum histórico 
del carlismo, 1833, 1933-35 (1935) Barcelona. Gràfiques Ribera:
https://carlismo.es/wp-content/uploads/2017/03/Album-Hist
%C3%B3rico-del-Carlismo-reducido-parte-2.pdf
(consultat el 24 juliol de 2018. Fotografia del bandoler carlista Bet
d’Abella).
- ALCALÀ, César. Carlos VII nos relata la tercera guerra carlista:
http://www.circulocarlista.com/, referències                                
a “Bet de la Beya” (consultat el 24 de juliol 2018).
- ALDAVERT I MARTORELL, Pere. (1907)                                     
“Dels anys de la faccia”, article imprès per  Il·lustració Catalana 
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s.d. Lectura Popular. Biblioteca d’Autors Catalans (n.113).
- DURAN TORT, Carola (2008) “Passatgers intrèpids:                    
el pas del congost”. Monografies del Montseny 23, pàgs. 141-
161.
- COSTA OLLER, Francesc (2015) Congost, un viatge cultural     
i històric. Per camins històrics, 3. Mataró: 
https://archive.org/details/PerCaminsHistorics3.CongostUnV
iatgeCulturalIHistric (consulta, 24 de juliol de 2018).
- FIGOLS COMPANY, Carles (2015). Hostal de l’Abella (Sant 
Martí de Centelles): http://hostals.blogspot.com/search/label/
Osona (consultat, el 24 de juliol de 2018).
- FORTIÀ SOLÀ, prevere (1983). Aiguafreda, la parròquia antiga 
i el poble modern. Barcelona, Editorial Humanitas.
-TOLEDANO GONZÁLEZ, Lluís Ferran (2000) «El Caudillaje 
carlista y la política de las partidas» . Ayer, núm 38, pàgs. 91-113.
-TOLEDANO GONZÁLEZ, Lluís Ferran (1999) Antilibelarisme      
i guerra civil a Catalunya. El moviment carlí                                   
davant de la revolució democràtica i la tercera guerra carlina, 
1868-1876. Tesi doctoral, UAB, 1999.

BENEFICIS ECLESIÀSTICS I DESAMORTITZACIÓ
-CANDAU CHACÓN, Maria Luisa.  Los beneficios eclesiásticos:
http://www2.ual.es/ideimand/los-beneficios-eclesiasticos/
(consulta, 24 de juliol de 2018).
-DÍEZ ESPINOSA, José Ramón. “La desamortización de censos”
(1993),  Madrid.  Marcial  Pons.  Ayer,  revista  de  historia
contemporánea, núm. 9, pàgs. 61-104.
http://montesdesocios.es/sites/default/files/  publico/ayer.904.pdf  ,
(consulta, 27 de juliol de 2018).

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i dates Descripció  iniciada  i  finalitzada  per  lnés  Vallès  i  Botey,
maig-setembre de 2018.

Fonts El propi fons.

Regles o convencions Norma  de  Descripció  Arxivística  de  Catalunya (NODAC).
Barcelona:  Generalitat  de  Catalunya.  Departament  de  Cultura.
Subdirecció  General  d’Arxius  i  Associació  d’Arxivers
de Catalunya, 2007.
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