
FONS PATRIMONIALS. CATÀLEG PER CRONOLOGIA

FONS CAN BRUNIQUER

Data  
inicial

Data
final

UI 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 20/02/09 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.

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
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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.

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. 

FONS CAN TRAVÉ

Data  
inicial

Data
final

UI Descripció

24/01/1540 24/01/1540 20613  Definició  feta  per  Narcís  Mateu,  pagès de  la  parròquia  de  Sant  Mus de
Cànoves, a favor de de Pere Riba, pagès de la parròquia esmentada, del
dret  de  recuperar  el  mas  Mateu  que  li  havia  venut  a  carta  de  gràcia
juntament amb una terra que pertany al mas, la qual havia venut a carta de
gràcia a Joan Antic, per un preu de 40 lliures en moneda de Barcelona.

22/04/1557 22/04/1557 20613  Testament de Bernat Oller,  hostaler de Sant Mus de Cànoves, resident a
Barcelona, fill de Bernat i Joana Oller, ambdós difunts, en què elegeix com a
marmessors el seu germà Joan Oller, teixidor de llana, i el seu nebot Pere
Oller, i en què nomena hereu universal el seu germà Joan. 

1575 1625 20613  Possessió del mas y hereditat Cros [...] tenien y possehien de aquell lliurada
per [...] Joan Pau fill,  de la parròquia de Cànoves, a Pere Antich, de dita
parròquia, [...] special obligació [...].
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10/10/1598 10/10/1598 20613  Venda feta per Bartolomeu Cros,  la seva muller Antiga i  Joan Pau Cros,
propietaris i usufructuaris del mas Cros, a favor de Pere Antic, pagès de la
parròquia de Sant Mus de Cànoves, d'un censal de 400 lliures a redimir en
dues lluïcions de 400 sous, amb obligació del mas Cros.  

05/05/1608 05/05/1608 20613  Definició feta per Joan Cavaller, pagès de Sant Mus de Cànoves, resident a
Santa Coloma de Marata, a favor de Joan Pau Oller, pagès de la parròquia
esmentada, del dret de lluir el mas Cavaller, que el seu pare havia venut a
carta de gràcia a Pere Oller, pare de Joan Pau, per un preu de 20 lliures en
moneda de Barcelona.

06/12/1619 06/12/1619 20613  Venda a carta de gràcia feta per Bartolomeu Ramon, pagès de Sant Joan de
Vilamajor, a favor de Joan Armengol, pagès de la parròquia de Sant Pere de
Vilamajor, d'una casa i una peça de terra que li pertany que estan situades a
la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, al veïnat de Canyes, prop del mas
Noguera, les quals té pels hereus del mas Parera de Canyes a cens de 5
quarteres de blat pagadores per la festivitat de sant Pere i sant Feliu i  2
capons pagadors al Nadal, tot plegat per un preu de 25 lliures en moneda de
Barcelona. 

22/06/1647 30/08/1649 20613  Procés civil que enfronta Francesc i Paula Canals contra Marc Oller per la
possessió d'una peça de terra del  mas Oller que els demandants havien
adquirit  com a successors dels marmessors de Miquel Deví, els quals les
havien obtingut  en encant públic  per compensar les pensions impagades
d'un violari  que Joan Pau Cros,  Antoni  Armandia,  Pere Miquel  Quintana,
Joan Pau Oller i Marc Oller havien venut a l'esmentat Deví.

FONS CAN GORGUI
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23/11/1657 23/11/1657 20609  Trasllat  d'una concòrdia  firmada entre  el  monestir  de Sant  Francesc de
Barcelona i Jaume Torrent, ciutadà honrat de Girona, per la qual l'esmentat
Jaume els promet pagar el que els deu per les misses que la seva difunta
mare Agnès Solà va manar instituir en el seu testament.

28/05/1663 28/05/1663 20609  Concòrdia  feta  i  firmada  pel  pare  corrector  del  convent  de  Francisco
de Paula,  de  la  ciutat  de Barcelona,  i  Jaume Torrents,  doctor  i  ciutadà
honrat de dita ciutat. 

1700 1850 20609  Promptuari que conté 300 preguntes sobre ciències naturals i farmacèutica.

1708 1821 20609  Llevador de comptes a la casa de Fortuny, de Corró de Vall.
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1743 1743 20609  Llibreta de pagaments de la família Gorgui.

1750 1800 20609  Nota en escriptura taquigràfica.

1750 1850 20609  Inventari dels béns que ha venut la família Gorgui.

19/03/1766 19/03/1766 20609  Certificat de Jaume Gorgui,  de la vila de Granollers, conforme ha cursat
Farmàcia i ha superat els exàmens corresponents. 

1778 1823 20609  Llibre on consten els diferents usuaris  de la farmàcia,  amb les diferents
receptes  que  deuen,  el  dia  que  les  han  fetes  i  quin  metge  les  ha
receptades, amb anotacions sobre les substàncies utilitzades per fer-les.

1784 1836 20609  Manual de les conductes de la botiga de Francesc Gorgui, farmacèutic de
Granollers.

1800 1827 20610  Rebuts i comptes de Francesc Gorgui.

1800 1872 20610  Lligall que conté romanços, cançons, dibuixos i comptes fets per la família
Gorgui.

1800 1875 20610  Llibreta  de  notes  amb  les  propietats  que  tenen  diferents  productes
farmacèutics.

1800 1890 20610  Etiquetes per als pots de medecines de la farmàcia de la família Gorgui de
Granollers.

1800 1900 20610  Inventari dels productes i medicaments de la farmàcia de la família Gorgui.

1800 1900 20610  Notes, rebuts i comptes solts de la família Gorgui.

1800 1900 20610  Llibre de receptes mèdiques de la família Gorgui.

18/12/1805 18/12/1805 20610  Relació  de  les  obres  necessàries  per  mantenir  la  Casa  de  la  Rectoria
de Santa Maria d'Artés.
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1811 1825 20610  Portada d'un lligall que contenia una concòrdia firmada entre Josep Anton
Oliver i els consorts Francesc i Francesca Gorgui Surià.

18/05/1811 18/05/1811 20610  Certificat de matrimoni entre Francesc Gorgui, de la vila de Granollers amb
Francesca Surià, natural de Barcelona.

24/08/1813 24/03/1819 20610  Àpoques firmades per diversos particulars a favor de la família Gorgui.

1814 1827 20611  Llibre de rebuts dels censos del Mas Blanch de Palou de la família Gorgui.

13/08/1814 13/08/1814 20611  Àpoca de la quantitat  de 300 lliures amb censal,  lluïció i  aprovació d'un
contracte atorgada per Antònia Novell i Poll, vídua de Josep Novell, sastre,
ciutadà  de  Barcelona,  a  favor  de  Francesca  Gorgui  i  Surià,  vídua  de
Francesc Gorgui, apotecari de la vila de Granollers.

1818 1859 20611  Manual  de  les  conductes  de  la  botiga  del  senyor  Francesc  Gorgui,
farmacèutic de la vila de Granollers.

30/12/1820 30/12/1820 20611  Debitori firmat per Josep Rubió, mestre impressor i llibreter de la ciutat de
Barcelona, a favor de Francesc Gorgui.

1822 1825 20611  Francesc Flores, en nom de Francesc Reixach, Francesca Reixach i Deura,
Josep Antoni Oliver, de Francesc Gorgui i Francesca Gorgui i Surià, tots
veïns de Barcelona, sol·liciten que no es concedeixi la moratòria de dos
anys que demanava Josep Deura, veí d'Olot, per pagar els seus deutes.

17/06/1823 17/06/1823 20611  Rebut de Pere Solà i Roquer enviat a Francisco Gorgui de 50 lliures.

02/09/1823 06/09/1823 20611  Expedient  instat  per  Francesc  Gorgui  a  fi  de  demostrar,  mitjançant  la
declaració  de  diversos  testimonis,  que  no  va  recolzar  el  sistema
constitucional del període 1820-1823, amb la qual cosa podrà obtenir un
certificat de bona conducta.

17/03/1824 17/03/1824 20611  Escriptura d'establiment a favor del matrimoni Francesc i Francesca Gorgui
i Surià, veïns de Granollers.

04/10/1824 04/10/1824 20611  Carta enviada per Marià Uyà a Francesc Gorgui en relació a diversos afers
que ha de fer per ell.
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19/10/1824 19/10/1824 20611  Certificat  de la visita feta pel llicenciat  en Farmàcia,  Joaquim Piñol,  a la
botiga de Magdalena Gorgui,  regentada pel farmacèutic Tomas Balbey y
Pares, certificant que es troba en bones condicions.

18/11/1824 18/11/1824 20611  Carta de Francesc Gorgui a Marià Uyà.

07/05/1825 07/05/1825 20611  Certificat  de  bona  conducta  expedit  per  Josep  Cladellas,  prevere  de
l'església parroquial de Santa Maria del Pi, a favor de Francesc Gorgui. 

09/11/1825 09/11/1825 20611  Rebut del  tresorer de la Junta del  Cementeri  de la Parròquia de Nostra
Senyora del Pi per la construcció d'un nínxol per la sepultura de Francesc
Gorgui.

02/02/1826 02/02/1826 20611  Correspondència de Francesc Camps, de Manresa, amb Francesc Gorgui,
apotecari de Granollers.

04/04/1826 04/04/1826 20611  Carta  d'Anton Soler  i  Baró,  cirurgià  de Manresa,  amb Francesc Gorgui,
apotecari de Granollers.

07/05/1826 07/05/1826 20611  Carta de Francesc Camps, de Manresa, amb Francesc Gallisa, apotecari
de Granollers.

25/07/1826 25/07/1826 20611  Carta  d'Ignasi  Herp,  de  Barcelona,  amb  Francesc  Gorgui,  apotecari  de
Granollers.

08/05/1827 17/12/1827 20611  Correspondència de Francesc Camps, de Manresa, amb Francesc Gorgui,
apotecari de Granollers.

11/01/1828 22/12/1828 20611  Correspondència de Francesc Camps, de Manresa, amb Francesc Gorgui,
apotecari de Granollers.

03/04/1828 21/07/1828 20611  Correspondència d'Anton Soler, cirurgià de Manresa, amb Francesc Gorgui,
apotecari de Granollers.

17/12/1829 17/12/1829 20611  Correspondència de Francisco Camps, de Manresa, amb Francisco Gorgui,
apotecari de Granollers.

06/05/1830 06/05/1830 20611  Carta de Joan Pau Pardell, de Santpedor, amb Francesc Gorgui, apotecari
de Granollers.
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26/03/1831 26/03/1831 20611  Carta  d'Ignasi  Camps  i  Gibert,  de  Manresa,  amb  Francesc  Gorgui,
apotecari de Granollers.

18/07/1831 23/10/1831 20611  Correspondència de Francesc Camps, de Manresa, amb Francesc Gorgui,
apotecari de Granollers.

08/12/1831 08/12/1831 20611  Debitori de vuit duros fet per Jaume Sanpera Serra a favor d'Anton Prat,
amb la promesa de tornar-los-els el dia de Santa Maria del mes d'agost.

07/02/1832 07/02/1832 20611  Correspondència de Francesc Camps, de Manresa, amb Francesc Gorgui,
apotecari de Granollers.

02/07/1833 02/07/1833 20611  Carta de Pere Solà i Roquer enviada a Francesc Gorgui.

24/02/1834 24/02/1834 20611  Carta de Pere Solà i Roquer enviada a Francesc Gorgui.

1835 1835 20611  Llibret de memòries i altres curiositats de l'any 1835. 

27/07/1836 27/07/1836 20611  Carta de Francesc Camps, de Manresa, amb Francesc Gorgui, apotecari de
Granollers.

1847 1865 20611  Receptes de diferents aconductats

1848 1851 20611  Apunts sobre ingressos i pagaments.

01/05/1859 1900 20611  Fragments d'un número de la  revista  "El  monitor  de la  salud"  i  de dos
llibres.

01/06/1863 31/05/1864 20611  Estat  general  d'ingressos  i  despeses  del  "Montepio  de  San  Antonio  de
Padua".

14/06/1882 14/06/1882 20611  Carta de Rosa Puig amb la seva mare Dolors Terrades.
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31/10/1606 31/10/1606 20605  Pere  Despuig,  ciutadà  de  Barcelona,  fa  un  establiment  emfitèutic  a
Jerònima Monells, de la mateixa ciutat, d'unes cases situades a la plaça de
la Santíssima Trinitat de Barcelona.

18/07/1622 18/07/1622 20605  Capbrevació feta per Joan Baptista Cucurella, negociant de Barcelona, a
favor d'Agustí Colomer, prevere beneficiat del benefici de Sant Bartolomeu
de l'església de Sant Just i Sant Pastor, de dues cases situades al carrer de
la Palla de Barcelona, les quals té sota domini del benefici esmentat.

29/09/1651 29/09/1651 20605  Capítols  matrimonials  entre  Vicenç  Surià,  pagès  de  Sant  Marçal  de
Terrasola amb Magdalena Esteve, de Sant Pere de Riudebitlles.

06/09/1662 06/09/1662 20605  Capbrevació feta per Jeroni Francesc, procurador de l'orde dels mercedaris
de Barcelona, a favor del procurador d'Esteve Velázquez, abat del monestir
de Montserrat,  per les propietats que l'orde té sota domini  de l'esmentat
monestir. 

21/09/1669 21/09/1669 20605  Establiment fet per Jacinta Cortal, religiosa de l'observança dels dominics, a
favor de Francesc Salom, de la ciutat de Barcelona. 

24/09/1669 24/09/1669 20605  Establiment  fet  pels  marmessors  del  difunt  Francesc  Torras  a  favor  de
Ramon Montargull, calceter de Barcelona, d'una casa situada al carrer de la
Palla  de  Barcelona,  amb  la  condició  que  en  els  propers  cinc  anys  hi
inverteixi cent lliures per millorar-la i que pagui els corresponents censos als
monestirs de mercedaris de Barcelona i de benedictins de Montserrat. 

06/11/1671 13/10/1680 20605  Acte d'establiment fet pel procurador de Teresa Montargull,  de les cases
situades al carrer de la Palla, a cens de 28 lliures, a favor de Vicenç Surià,
impressor ciutadà de Barcelona. 

1675 1750 20605  Notes del testament del pare d'Anna Maria Burgada.

29/06/1677 29/05/1679 20605  Testament  de Bartomeu Serdà,  difunt,  sastre  de la  ciutat  de Barcelona.
Elegint com a marmessors de les seves últimes voluntats a Vicens Súria,
estamper, ciutadà de la mateixa ciutat. 

02/08/1680 17/11/1819 20605  Llibre de família que conté la genealogia i els fets vitals dels membres de la
família Surià i les escriptures que van acordar amb diversos particulars, des
del 2 d'agost de 1680 al 17 de novembre de 1819.

13/08/1680 13/08/1680 20605  Venda  d'un  censal  de  100  lliures  feta  per  Vicenç  Surià,  estamper
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de Barcelona, i la seva muller Elisabet, a favor de Rafael Llach, prevere de
l'església de Sant Jaume de Barcelona, a canvi d'una pensió anual de 5
lliures.

13/10/1680 05/06/1701 20605  Lligall que conté documentació relativa al cens que Vicenç Surià paga per
una casa al carrer de la Palla de Barcelona. 

31/08/1681 31/08/1681 20605  Fe notarial de Josep Mateu, escrivà de la cúria del vicariat de Barcelona, de
la confirmació de Jaume Surià, fill de Vicenç Surià.

01/09/1683 01/09/1683 20605  Venda d'un violari de 15 lliures i 10 sous feta i firmada per Anton Bosch,
Pau Cartró i Jaume Font, pagesos del terme de Gelida, a favor de Mateu
Armengol, prevere beneficiat a la Seu de Barcelona, a canvi d'una pensió
anual de 16 lliures i 10 sous.

22/06/1684 22/06/1684 20605  Venda  d'un  censal  de  300  lliures  feta  per  Jacint  Andreu,  estamper  de
Barcelona, en nom propi i com a síndic de la confraria d'estampers de Sant
Antoni i Sant Joan, als marmessors del difunt Pere Vidal, mestre de cases
de Barcelona, a canvi d'una pensió anual de 15 lliures. 

27/03/1686 27/03/1686 20605  Lluïsme,  notificació  i  confirmació  feta  per  Jaume  Fetjo  i  Teresa  Fetjo
Montargull, esposos, i Marià Montargull i Gramuntell, a favor d'Antoni Oriol,
de la venda de cens, pensió 10 lliures. 

27/03/1686 27/03/1686 20605  Establiment fet i firmat per Pau Barral, procurador de Teresa Montargull, a
Vicens Surià, estamper ciutadà de Barcelona, a favor de totes les cases
situades al carrer de la Palla. 

26/12/1687 26/12/1687 20605  Venda feta i firmada per Joan Mir i Guells i Fèlix Mir, el seu fill, a favor de
Ramon Sala, de la ciutat de Barcelona, d'un cens de 3 lliures sobre unes
cases situades en la plaça de l'Oli de Barcelona.

19/08/1688 26/05/1691 20605  Trasllat del procés civil que enfronta Pau Cartró, pagès de Gèlida, contra
Francesc Bosch, pagès del mateix lloc, pel pagament de 24 lliures i 15 sous
que l'esmentat Francesc deu a Pau Cartró per haver pagat per ell la pensió
d'un violari. 

26/02/1690 26/02/1690 20605  Venda d'un violari de 115 lliures i 10 sous feta per Mateu Armengol, prevere
de la Seu de Barcelona, a favor de Vicenç Surià, estamper de Barcelona.

1692 1698 20605  Comptes de les pubilles Surià, administrats per Jaume Julià i Maria Paula
Julià, la seva muller, procuradors de la família Surià. 
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FONS CAN GORGUI. Subfons Surià
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20/01/1693 20/01/1693 20605  Capítols matrimonials entre Bartomeu Parera i Magdalena Surià.

1696 1715 20605  Comptes  de  les  despeses  que  Jaume  Surià,  impressor  i  llibreter  de
Barcelona, ha tingut per comprar material per la seva impremta.

27/02/1696 27/02/1696 20605  Intima feta a Vicenç Surià, estamper de Barcelona, a fi que les pensions
que paga a Antoni Oriol per la possessió d'unes cases situades al carrer de
la Palla de Barcelona, d'ara en endavant les pagui al convent de carmelites
calçades de Barcelona.

06/11/1696 01/09/1810 20605  Àpoques i debitoris firmats per la família Surià per diverses quantitats que
confessen deure o haver cobrat.

1697 1725 20605  Memorial de dret fet pels tutors i curadors de les filles de Pere Surià en la
causa que els enfronta a Fèlix Vallès.

18/10/1697 18/10/1697 20605  Inventari  dels  béns  relictes  de  Vicenç  Surià,  estamper  i  llibreter  de
Barcelona, que consigna el material que tenia a la seva impremta.

13/11/1697 06/12/1697 20605  Comptes de la celebració de misses per l'ànima de Vicenç Surià.

14/06/1699 14/06/1699 20606  Còpia autèntica de la clàusula testamentària de Ramon Sala, mercader de
Barcelona, per la qual nomena hereu universal el seu fill Josep Sala.

1700 1700 20606  Nota  dels  papers  entregats  a  Josep  Coll,  en  qualitat  de  procurador  de
l'església  de  Sant  Jaume  de  Barcelona,  per  raó  de  les  200  lliures
demanades per Jaume Surià.

1700 1800 20606  Anotacions del contingut de diversos instruments notarials.

27/04/1700 27/04/1700 20606  Intima feta a Jaume Surià a instància de la priora del convent de carmelites
calçades de Barcelona a fi que sàpiga que si vol lluir el censal que fa per la
possessió d'unes cases del carrer de la Palla de Barcelona, l'ha de pagar a
la seva institució.

02/06/1703 02/06/1703 20606  Venda feta i firmada per Francesc Baptista Reverter, ciutadà de Barcelona,
a favor de Ramon Sala,  de la mateixa ciutat,  d'un cens de 7 lliures i  la
senyoria directe sobre dues peces de terra que Josep Montgat, sastre de
Barcelona, té a Monjuïc, per un preu de 140 lliures.
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FONS CAN GORGUI. Subfons Surià
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26/06/1706 26/06/1706 20606  Testament de Salvador Ginestar i Guàrdia, de la ciutat de Barcelona.

14/10/1706 04/08/1709 20606  Llibreta de notes de les despeses de Jaume Surià, impressor i llibreter, pel
funeral i misses fetes per l'ànima de Magdalena Surià.

27/06/1715 27/06/1715 20606  Notes  de  Jaume  Sunyer,  prevere  de  l'església  de  Sant  Marçal  de
Terrassola,  de  les  escriptures  contingudes  en  els  llibres  de  bateigs,
matrimonis i testaments de la parròquia que esmenten possibles familiars
de Jaume Surià.

1726 1785 20606  Regestos d'escriptures firmades per la família Surià

1729 1729 20606  Instància  presentada  per  Jaume  Surià,  estamper,  i  Francesc  Artigues,
mestre de cases, a fi que els sigui reconeguda la possessió d'unes cases
situades al  carrer  de la  Palla  i  que se'ls  faci  donació dels títols  que els
corresponen.

1729 1750 20606  Nota de la venda feta pels conjugues Artigues a favor dels cònjuges Surià
de la part de les cases situades al carrer de la Palla de Barcelona que van
adquirir conjuntament l'any 1728, per un preu de 488 lliures.

13/08/1732 13/08/1732 20606  Àpoca feta i firmada per Jaume Surià a favor de Francisca Font i Surià, de
la quantitat de 83 lliures.

09/11/1732 09/11/1732 20606  Procura  feta  per  Antoni  Francesc  Solà,  comte  de  Rocabertí,  a  favor  de
Francesc Salom, a fi que pugui absoldre els possessors de les cases que té
al carrer de la Palla de Barcelona dels drets que hi té.

26/06/1734 26/06/1734 20606  Testament de Carles Surià, ciutadà de Barcelona.

28/06/1736 28/06/1736 20606  Capbrevació feta per Josefa Burgès , vídua d'Andreu Burgès, a favor de
Jaume  Font,  prevere  beneficiat  de  la  Seu  de  Barcelona,  d'unes  cases
situades al carrer del Pi de Barcelona, les quals estan sota domini del seu
benefici.   

05/07/1736 05/07/1736 20606  Venda feta per Francesc Artigas, mestre de cases ciutadà de Barcelona, a
Jaume Surià,  estamper  i  llibreter  ciutadà  de  Barcelona,  de  la  meitat  de
porció de les cases del mateix carrer de la Palla. Per la quantitat de 488
lliures. 

30/07/1736 30/07/1736 20606  Venda i original creació de censal feta i firmada per Jaume Surià, estamper
ciutadà de Barcelona, Anna Maria Surià i Ginestar, muller, i Francesc Surià
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FONS CAN GORGUI. Subfons Surià
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i  Ginestar, també estamper de dita ciutat,  a favor del convent de Nostra
Senyora de la Mercè, de la present ciutat, amb especial obligació d'unes
cases situades al carrer de la Palla, pel preu de 726 lliures.

30/07/1736 09/02/1792 20606  Venda i original creació de censal feta i firmada per Jaume Surià, impressor
ciutadà de Barcelona i Anna Maria Surià, cònjuges, i Francesc Surià, també
impressor de dita ciutat, fill dels dits cònjuges, a favor del convent de Nostra
Senyora de la Merçè de la present ciutat, de la quantitat de 726 lliures. 

14/08/1736 14/08/1736 20606  Àpoca  de  250  lliures  firmada per  Sever  Viladomat  a  favor  del  prior  del
convent de mercedaris de Barcelona, pagant per la família Surià, com a part
d'un censal de 726 lliures venut a favor de l'esmentat prior.

17/09/1736 17/09/1736 20606  Relació dels punts o capítols del contracte de venda entre Josefa Burgos i
Jaume Surià, ciutadans de Barcelona.

04/10/1736 04/10/1736 20606  Àpoca  i  definició  d'un  censal  fet  i  firmat  per  Francesc  Salom,  prevere  i
beneficiat de l'església de Nostra Senyora del Pi, a favor del convent de la
Mercè, de la quantitat de 476 lliures, que va ser el preu de dit censal creat
pels Surià-Ginestar. 

18/03/1738 18/03/1738 20606  Capbrevació  feta  per  Jaume Surià,  impressor  i  llibreter  de  Barcelona,  a
favor  de Jaume Font,  prevere i  beneficiat  de la  Seu de Barcelona, d'un
reclau que té a la casa del carrer de la Palla de Barcelona.  

15/04/1738 15/04/1738 20606  Renúncia  feta  per  Francesc  Salom,  prevere  beneficiat  de  l'església  de
Santa Maria  del  Pi  de Barcelona,  a  favor  d'Antoni  Francesc Solà,  de la
senyoria mitjana que té sobre unes cases situades al carrer de la Palla de
Barcelona. 

25/04/1738 25/04/1738 20606  Establiment fet i firmat per la priora de la comunitat de la casa de les beates
de Santa Catarina de Cena, de la tercera regla, a favor de Salvador Poll,
fuster ciutadà de Barcelona, d'unes cases totalment derruïdes amb un portal
obrint, situades en el carrer de la Palla.

14/02/1743 14/02/1743 20606  Inventari fet per Anna Maria Surià dels béns del difunt Jaume Surià, en la
casa situada en el carret de la Palla de Barcelona.

03/12/1748 03/12/1748 20606  Censal  creat  per  Josep  Faig,  llibreter  ciutadà  de  Barcelona,  a  favor  de
Josep Surià, prevere en la Seu de Barcelona beneficiat com a obtentor del
benefici baix invocació de Sant Crispí i Santa Crispina, fundat en dita Seu,
de preu 100 lliures. 
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1750 1800 20606  Comptes fets per la família Surià. 

1750 1800 20606  Fragments i retalls de comptes i documents.

1750 1800 20606  Notes relatives a la concòrdia que van firmar Pau Casades i Francesc Surià
per partir-se uns horts de les Garrigues i els drets que hi corresponen.

1750 1803 20606  Notes,  comptes,  esborranys  i  rebuts  de  la  família  Poll,  de  la  ciutat  de
Barcelona.

30/01/1750 20/03/1752 20606  Concòrdia feta i firmada sobre la heretat i béns del difunt Anton Burgada.

06/09/1762 06/09/1762 20606  Censal creat per Francesc Surià, impressor ciutadà de Barcelona, a favor
de Francesc Vila, prevere en Barcelona residint com a obtentor del personat
baix invocació de Sant Josep i Sant Francesc en l'altar major de l'església
de Nostra Senyora de la Pietat de la ciutat de Vic instituït i fundat, de preu
330 lliures. 

16/09/1764 12/10/1769 20606  Fe notarial de les partides de defunció de Salvador Poll, resident al carrer
de la Palla, i Ramon Sala.

17/09/1764 17/09/1764 20606  Testament de Ramon Sala i Feliu, mercader ciutadà de Barcelona, amb el
qual institueix hereva universal la seva dona Rosa Sala Piferrer. 

26/03/1768 26/03/1768 20606  Donació que atorgà Salvador Poll,  fuster, al seu fill  Salvador Poll,  també
fuster, en poder del notari Armengol Piñol. 

1779 1800 20606  Comptes fets per la família Surià des de 1779 a 1800.

19/01/1782 19/01/1782 20606  Títol de donació fet per Salvador Poll, fuster ciutadà de Barcelona, a favor
del seu fill Salvador, de tots els béns mobles i immobles. 

13/11/1784 13/11/1784 20606  Definició d'un censal de preu 330 lliures i pensió anual 9 lliures 18 sous, feta
i firmada per Pere Vila, prevere i beneficiat de l'església parroquial de Sant
Jaume Apòstol de la present ciutat de Barcelona, a favor de Francesc Surià
i Burgada, impressor de la mateixa ciutat. 

06/04/1786 06/04/1786 20606  Venda i original creació de censal firmada per Francesc Surià i Burgada,
impressor  ciutadà  de  Barcelona,  a  favor  de  Pere  Vila  i  Vila,  prevere  i
beneficiat de l'església de Sant Jaume Apòstol de la present ciutat, com a
laica  i  privada  persona,  amb  dues  lluïcions  iguals,  de  la  quantitat
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de 500 lliures. 

13/07/1786 13/07/1786 20612  Venda  i  original  creació  de  censal  feta  i  firmada  per  Francesc  Surià,
impressor reial, a favor del convent de Sant Cugat del Rech. 

15/01/1787 15/01/1787 20612  Testament de Josep Surià, de la ciutat de Barcelona.

16/04/1787 16/04/1787 20612  Definició d'un censal de preu 100 lliures i pensió anual 5 lliures i ara 3 lliures
per Real Pragmàtica d'1 d'Agost de 1750, feta i firmada pel segrestador dels
beneficis vacants de l'església de la Seu de Barcelona, a favor de Francesc
Surià i Burgada, impressor reial. 

13/12/1789 13/12/1789 20612  Conveni fet i firmat entre Francesc Surià i Burgada, impressor reial i Josep
Artigas, llogater de mules, els dos ciutadans de Barcelona. 

13/02/1790 13/02/1790 20612  Venda feta per Rosa Prats i Pifarrer a favor de Francesc Surià, impressor
de la ciutat de Barcelona, de dos censos, un de 7 lliures amb domini directe
que paga tot l'any Anton Mas, fuster ciutadà de Barcelona, i l'altre pensió de
10 lliures i senyoria mitjana que paga tot l'any Narcís Carreres, també fuster
de Barcelona.

16/05/1790 16/05/1790 20612  Certificat expedit per Joan Maria Gispert i Josep Llorens d'un atestat en què
es consigna la  mort  de Joan Surià  i  el  seu enterrament  al  cementiri  de
l'església de Santa Maria de Castello de Gènova.

28/02/1794 28/02/1794 20612  Gabriel  de Sancha, veí  i  impressor de Madrid,  atorga poder a Francesc
Surià i Burgada, impressor de la ciutat de Barcelona.

07/04/1794 07/04/1794 20612  Certificat del decret de cessament del càrrec de cònsol de Francesc Surià
i Burgada, impressor reial.

05/09/1796 05/09/1796 20612  Ordenament com a vicari en una de les esglésies del bisbat de Solsona a
Josep Minovas. Atorgant i fundant l'indicat patrimoni Francesc Surià.

14/09/1796 14/09/1796 20612  Censal venut i creat per Salvador Poll, fuster de la ciutat de Barcelona, a
favor del matrimoni Joan i Antònia Riera, de la vila d'Arenys de Mar, de la
quantitat de 400 lliures. 

1797 1797 20612  Renúncia feta per Salvador Poll a favor d'Agustí Pruna a un crèdit de 253
lliures, 29 sous i 7 diners que li deu Francesc Surià Burgada, impressor de
Barcelona. 
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1797 1804 20612  Llibreta de comptes de la família Surià.

25/04/1797 25/04/1797 20612  Àpoques de les delegacions que consten en l'acte que feu Salvador Poll,
fuster, a favor de Francesc Surià.

25/04/1797 25/04/1797 20612  Salvador Poll, menor, fuster de la ciutat de Barcelona, ven una casa en el
carrer de la Palla a Francesc Surià, impressor de la mateixa ciutat. 

28/04/1797 07/06/1803 20612  Àpoques firmades a favor de Francesc Surià Burgada, impressor reial de
Barcelona, conforme ha pagat el preu de la venda d'unes cases del carrer
de la Palla de Barcelona que va fer a favor seu Salvador Poll i dels censos
que cobren els seus senyors eminents.

15/12/1797 22/03/1798 20612  Documentació relativa a la venda feta per Pau Casades a favor de Francesc
Surià de diverses peces de terra, per un preu de 2900 lliures.

1798 1802 20612  Comptes de les despeses i ingressos de la família Surià pels anys 1798 a
1802.

01/05/1800 01/05/1800 20612  Testament de Francesc Surià, impressor reial i administrador de les cases
de penitència o galera, refugi de dones de la ciutat de Barcelona.

30/01/1801 30/01/1801 20612  Promesa d'evicció feta per Teresa [...] a favor de Francesc Surià Burgada,
impressor  reial  de Barcelona,  per  haver-se compromès com a fermança
seva.

30/07/1803 30/07/1803 20612  Arrendament fet per Francesc Surià Burgada a favor de Joan Llorenç, del
camp de la Riereta, per un termini de quatre anys.

30/04/1805 30/04/1805 20612  Carta  enviada  per  Josep  Carafi  de  Buenos  Aires  a  Francesco  Surià  i
Burgada referent a la compra de llibres.

16/06/1806 16/06/1806 20612  Correspondència  de  Josep  Anton  Oliver  a  Ramon  Arguer,  procurador
causídic de Barcelona.

14/06/1807 14/06/1807 20612  Arrendament fet i firmat pels tutors i curadors de Francesc Surià a favor de
Josep  Sarrabasa  i  Lluís  Ripoll,  impressors  ciutadans  de  la  ciutat  de
Barcelona, d'una impremta i habitació pel temps de tres anys.
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30/04/1812 30/04/1812 20612  Fe  notarial  de  Llorenç  Marquet,  vicari  de  l'església  de  Sant  Feliu  de
Codines, de la partida de bateig de Francesca Gorgui i Surià.

09/10/1820 09/10/1820 20612  Carta de Lluís [...] a Francesc Gorgui en què li comenta la confirmació de la
seva filla Antònia Gorgui Surià.

FONS CAN GORGUI. Subfons Llobet i Barra, dins Surià

Data  
inicial

Data
final

UI Descripció

1575 1575 20608  Arbres genealògics de les cases Barra i Llobet.

1600 1700 20608  Clàusula hereditària del testament de Francesc Barra.

1600 1800 20608  Arbres  genealògics  de  la  família  Burgada,  descendents  de  la  vila  de
Tàrrega.

1600 1800 20608  Folis que es van utilitzar per contenir o identificar plecs de documents.

1611 1803 20608  Plec  de  documents  que  contenen  anotacions  i  regestos  d'escriptures
firmades per la família Llobet, des de 1611 a 1803.

1625 1675 20608  Donació i herència feta per Honorat Baptista Llobet, pagès, al seu fill Feliu
Llobet pel seu matrimoni amb Maria Anna, donzella. 

1650 1650 20608  Relació i regest d'escriptures de la família Llobet des de 1674 a 1698.

1650 1725 20608  Llegat als caputxins fet en el testament de Joan Baptista Llobet.

1650 1750 20608  Clàusules hereditàries de dos membres de les cases Barra i Llobet.

1672 1721 20608  Notes i comptes de la família Llobet des de 1672 a 1721.

24/07/1672 24/07/1672 20608  Còpia simple de la clàusula hereditària del testament de Feliu Llobet, pagès
de Sabadell.
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1685 1795 20608  Inventari de finques de Feliu Llobet, en mans de tercers propietaris.

28/09/1690 28/09/1690 20608  Clàusula hereditària del testament de Baptista Llobet, fill de Damià Llobet.

1721 1750 20608  Alienacions fetes per Josep Llobet, fill de Feliu Llobet, llauradors de la vila
de Sabadell.

08/12/1721 08/12/1721 20608  Inventari dels béns que Maria Anna Llobet va aportar com a dot al seu marit
Joan Parer.

03/08/1728 03/08/1728 20608  Còpia simple de la clàusula d'herència del testament de Francesc Barra.

03/08/1728 11/05/1729 20608  Testament  de  Francesc  Barra,  corder,  ciutadà  de  Barcelona  que  es  va
realitzar en dita ciutat a 3 d'agost de 1728 i després publicat el 11 de maig
de 1729.

1729 1729 20608  Notes del plet entre els Surià contra els Casades.

1730 1800 20608  Inventari dels béns de Maria Anna Llobet.

01/11/1746 01/11/1746 20608  Capítols  matrimonials  de  Feliu  Llobet,  pagès  de  Sabadell,  i  Magdalena
Rovira.

21/11/1746 21/11/1746 20608  Capítols  matrimonials  de  Joan  Parer,  de  la  parròquia  de  Sant  Fèlix  de
Rodas, amb Maria Anna, filla de Josep Llobet, pagès de Sabadell.

1750 1775 20608  Capítols presentats per Francesc Surià Burgada en la causa que l'enfronta
contra Fèlix Gay i Josef Subiràs pels drets sobre l'herència de Fèlix Llobet,
pagès de Sabadell.

22/12/1758 22/12/1758 20608  Còpia concordada en pública forma del testament de Pau Barra,  cirurgià
de la ciutat de Barcelona, rebut en poder de Fèlix Campllonch, notari de dita
ciutat.

23/12/1758 23/12/1758 20608  Còpia concordada treta en pública forma del codicil de Pau Barra, cirurgià
de la ciutat de Barcelona, rebut en poder de Fèlix Camplloch, notari de dita
ciutat.

23/12/1758 31/12/1758 20608  Testament de Manel Barra

1795 1800 20608  Nota dels instruments produïts en la causa que enfronta Francesc Surià,
Antoni  Tenas,  Josep  Subiràs  i  Pau  Casades  per  l'herència  del  difunt
Feliu Llobet.
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1795 1800 20608  Plànol  que  conté  els  béns  immobles  que  Josep  Subiràs  reclama  de
l'herència del difunt Feliu Llobet. 

1795 1800 20608  Inventari de les propietats immobles de Feliu Llobet que són objecte de litigi.

1795 1800 20608  Preguntes formulades als  experts que han de valorar  les terres que són
objecte de litigi per part dels hereus de Feliu Llobet.

1795 1800 20608  Procés  civil  que  enfronta  Francesc  Surià,  Antoni  Tenas i  Josep  Sobiràs
contra Pau Casades per la successió universal dels béns relictes de Feliu
Llobet.

1795 1800 20608  Instruments que s'han d'extreure per la causa que enfronta Francesc Surià,
Antoni  Tenas,  Josep  Sobiràs  i  Pau  Casades  pels  béns  del  difunt  Feliu
Llobet.

1795 1800 20608  Llistat d'equivalències del número dels capítols presentats per dues de les
parts que pledegen pels béns del difunt Feliu Llobet.

1795 1800 20608  Crèdits que Pau Casades pretén acreditar dels béns relictes de Feliu Llobet. 

23/08/1796 23/08/1796 20608  Carta de Puiggarí a Surià comentant assumptes relatius a dos plets.

16/10/1830 16/10/1830 20608  Instància de Salvador Pujol, a fi que Jaume Ginesta, amb qui manté un plet,
li restitueixi un acte judicial.

FONS CAN GORGUI. Subfons Escorsell, Barraquer i Pradell, dins Surià

Data  
inicial

Data
final

UI Descripció

27/02/1599 27/02/1599 20607  Còpia autèntica d'una venda a carta de gràcia feta pels conjugues Jaume i
Margarita Blanch a favor de Bernat  Ros,  pagès de la parròquia de Sant
Andreu d'Orrius, del mas Blanch de Palou amb les seves possessions, tot
plegat per un preu de 2401 lliures i 9 sous.

14/06/1651 17/03/1687 20607  Còpies de partides de la Taula de Canvi de Barcelona firmades a favor de la
família Barraquer, des del 14 de juny de 1651 al 17 de març de 1687.

09/12/1653 09/12/1653 20607  Còpia  autèntica  de  l'establiment  fet  per  Josep  Llena  i  la  seva  muller
Francesca Llena a favor de Joan Laxaume, mestre de molins,  d'un molí
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fariner situat al terme de Vilanova de Meià.

15/06/1660 15/06/1660 20607  Capítols matrimonials de Jaume Barraquer, corredor d'orella, i de Gertrudis
Pradell, donzella.

31/07/1664 31/07/1664 20607  Còpia autèntica d'una venda a carta de gràcia feta per Pere Blanch, pagès
de Sant Julià de Palou, a favor de Jeroni de Magarola, d'una peça de terra
situada  a  la  parròquia  de  Sant  Julià  de  Palou,  al  lloc  dit  del  pla  de  la
Calçada, per un preu de 60 lliures.

15/11/1666 22/11/1666 20607  Expedient de neteja de sang de Jaume Barraquer promogut pels prohoms
de la confraria de corredors d'orella de Barcelona a fi que pugui ingressar a
la institució esmentada.

13/06/1669 13/06/1669 20607  Establiment del molí de Garsola a Josep Vilanova, de dit lloc, a cens de 35
lliures i un parell de capons pagadors en la festa de la Circumcisió.

01/10/1669 01/10/1669 20607  Venda feta per Pere Blanch, de la parròquia de Sant Julià de Palou, a favor
de Jaume Barraquer,  corredor d'orella  de Barcelona,  del  mas Blanch de
Palou, per un preu de 1641 lliures, 8 sous i 3 diners. 

29/10/1674 29/10/1674 20607  Inventari  testamentari  de  Jaume  Barraquer,  corredor  d'orella  (de  llotja),
ciutadà de Barcelona.

17/03/1681 17/03/1681 20607  Censal  fet  i  firmat  per  Joan  Perramon,  Jacinto  Ferrer  i  Josep  Bartres,
pescadors de la ciutat de Barcelona, en nom propi i com a síndics de la
Confraria dels Pescadors, a favor dels fills de Jaume Barraquer.

03/07/1681 03/07/1681 20607  Establiment  atorgat  per  l'antic  Batlle  General  de  Catalunya  a  favor  de
Francesc Escorsell, amb els drets i facultats de buscar minerals de carbó en
la ciutat de Manresa.

03/07/1681 03/07/1681 20607  Establiment  fet  per  la  Batllia  General  de Catalunya a favor  de Francesc
Escorsell.

18/04/1685 26/05/1685 20607  Inventari  de la heretat i  béns que foren de Gertrudis Barraquer i  Padrell,
vídua de Jaume Barraquer.

19/11/1685 19/11/1685 20607  Provisió judicial de Ramon ça Garriga, regent de la vegueria de Barcelona,
per la qual s'assigna a Joan Padrell,  farmacèutic de Barcelona, i  a Joan
Padrell,  prevere beneficiat  de l'església de Santa Maria del  Mar,  tutors i
curadors  de  les  pubilles  del  difunt  Jaume  Barraquer,  un  salari
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de dos sous per lliura.

01/07/1687 1700 20607  Còpia de la partida de taula de la dot de Gertrudis Barraquer, religiosa del
monestir de les carmelites calçades, de la quantitat de 1000 lliures.

03/03/1690 03/03/1690 20607  Còpia de la partida de taula que van fer els administradors de la difunta
Gertrudis Barraquer i Pradell al prior del convent de Nostra Senyora de la
Mercè, de la quantitat de 1148 lliures i 15 sous. 

24/05/1692 24/05/1692 20607  Intima feta a Anna Maria Barrraquer Padrell d'una partida de 142 lliures, 7
sous  i  5  diners  ingressada  per  Josep  Romanyà,  corredor  d'orella  de
Barcelona, a favor seu a la Taula de Canvi de Barcelona.

19/08/1695 19/08/1695 20607  Capítols matrimonials fets i firmats per Francesc Escorsell, de la ciutat de
Barcelona, i Anna Maria Escorsell i  Barraquer, de la mateixa ciutat. 

08/11/1714 06/02/1800 20607  Rebuts firmats per diversos particulars a favor de la família Escorsell, des
del 8 de novembre de 1714 al 6 de febrer de 1800.

26/04/1726 26/04/1726 20607  Venda a carta de gràcia feta per Francesc i Ignasi Escorsell, pare i fill,  a
favor del convent de Santa Maria de Manresa, d'una peça de terra campa
situada a Manresa, al lloc dit de la Parada, per un preu de 300 lliures.

25/06/1730 25/06/1730 20607  Venda a carta de gràcia feta per Clemència Miralda i Carles Miralda, hereus
de Joan Miralda, a favor dels cònjuges Francesc i Teresa Escorsell, d'una
peça de terra situada a Manresa, a la partida dita de la Parada, per pagar
700 de les 1000 lliures que els deuen.

25/07/1730 25/07/1730 20607  Venda i  original  creació  de censal  feta  i  firmada per  Clemència  Miralda
Callar  a favor de Francesc Escorsell  i  Barraquer,  de la quantitat  de 300
lliures. 

09/10/1754 09/10/1754 20607  Vicenç  Simon,  notari  públic  de  la  ciutat  de  Barcelona,  certifica  que  en
l'Escrivania  Major  es  troba  un  llibre  titulat  "Establiment  BGC  decimus
octavus" referent a l'establiment de Francesc Escorsell per a l'extracció de
minerals.

07/03/1761 07/03/1761 20607  Acte de cessió del dret de lluir un camp de tres jornals de llaurada de mules,
situat en la partida de la Font de la Parada, del terme de Manresa, feta i
firmada per  Ignasi  Escorsell  i  Barraquer  a  favor  de Francesc Escorsell  i
Barraquer, el seu germà. 
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1774 1774 20607  Fragment d'un certificat expedit  per Vicenç Simon, escrivà de Barcelona,
conforme en els llibres de l'escrivania major hi ha un establiment fet per la
Batllia General de Catalunya a favor de Francesc Escorsell.

23/01/1775 23/01/1775 20607  Francesc  de Prats  Matas  Ruiz  de Llano,  secretari  del  Rei  i  principal  de
Càmara  i  Govern,  certifica  que  Francesc  Ignaci  Escorsell  i  Torres,  del
Bages, va obtenir llicència per exercir com a advocat.

12/02/1787 12/02/1787 20607  Josep Coma, corrector del convent de Sant Francesc de Paula de l'ordre
dels Mínims de la ciutat de Manresa, Joan Cantí, Maurici Escorsell, Anton
Serra, Francesc Sagalà i  Francesc Duran,  tots religiosos del  dit  convent,
atorguen poders a Francesc Sagalà i Magí Rallat, procuradors causídics de
dita ciutat.

25/06/1792 25/06/1792 20607  Àpoca  firmada  per  Benet  Capdevila  Serra,  argenter  de  Barcelona,  en
qualitat d'usufructuari dels béns d'Antònia Capdevila, a favor de Francesc
Ignasi Escorsell, per un pagament de 750 lliures.  

16/08/1793 16/08/1793 20607  Àpoca  feta  pel  Convent  de  Nostra  Senyora  del  Carme  de  la  ciutat  de
Manresa referent al deute de Ignasi Escorsell per lluïció i quitació de dos
censals.

08/11/1802 08/11/1802 20607  Francisco Xavier Ignasi Escorsell Torres, de Bages, de la ciutat de Manresa,
dóna poder a Francesc Surià i Burgada, impressor de la ciutat de Barcelona.

13/10/1807 16/10/1807 20607  Presa de possessió dels béns relictes de Francesc Ignasi Escorsell i Torres
feta per Josep Morera, procurador dels tutors i curadors de Francesca Surià
Ferrer.

23/11/1807 23/11/1807 20607  Certificat expedit per Emeteri Castellet d'un acte produït en el context de les
diligències  fetes  per  la  mort  de  Francesc  Ignasi  Escorsell  pel  qual  es
reconeix  a  Francesca  Surià  com a  hereva  del  difunt  i  en  què  es  mana
prosseguir amb la confecció de l'inventari dels seus béns relictes.

FONS CAN CLAPÉS

Data  
inicial

Data
final

UI Descripció

17/09/1732 14/12/1778 20603  Confessió  feta  per  Victoria  Bassa,  vídua,  a  favor  del  convent  dels
cartoixans  de  Montalegre.  Confessió  de  Pau  Bassa,
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pagès  de  Santa  Eulàlia  de  la  Ronçana,  a  favor  dels  cartoixans  de
Montalegre. 

23/12/1763 23/12/1763 20603  Manament judicial fet pel jutge Antic de Carreres a Joan Clara, pagès de
Pineda, a fi que en els propers deu dies capbrevi les propietats que té sota
domini del monestir de Sant Salvador de Breda i que es presenti a la seva
cort  fi de continuar el plet que manté contra l'abat de la institució. 

08/06/1786 08/06/1786 20603  Testament  de  Josep  Barau,  pagès  de  la  parròquia  de  Sant   Pere  de
Vilamajor.

08/03/1792 08/03/1792 20603  Capítols  matrimonials  de  Joan  Lluís,  bracer  de  Granollers,  i  Teresa
Estaper, de Lliçà d'Amunt.

1800 1850 20603  Resum dels capítols matrimonials de Genís Fàbregas i [Guiteria] Rovira. 

1800 1850 20603  Nota en què es comenta la disputa del germà de Francesca Prims amb el
nebot d'Esteve Batlles per l'herència dels conjugues esmentats.

1800 1850 20603  Judici  verbal  entre  Magí  Planas,  negociant  ramader,  de  la  vila  del
Montseny,  i  Esteve Pasqual,  de la vila de Campins,  davant de l'alcalde
major de Granollers.

01/10/1801 01/10/1801 20603  Establiment d'una peça de terra anomenada La Coromina, en la vila de
Viladrau, firmat per Llorens Viñals, teixidor de la vila de Taradell, a favor de
Francisco Arras, de la vila de Viladrau.

05/05/1804 05/11/1817 20603  Notes, comptes i rebuts diversos.

24/02/1806 24/02/1806 20603  Miquel  Pagès,  notari  públic  de la  vila  de Granollers,  certifica  que en el
registre  primer  d'hipoteques  es  troba  registrat  l'establiment  de  Ramon
Pasqual, llaurador de la Parròquia de Palaudàries, a favor de Joan Comas i
Vidal, bracer, de la parròquia de Lliçà de Vall.

31/12/1807 31/12/1807 20603  Carta en què s'explica l'estat del doctor Ventura i els seus temors davant la
mort.

27/04/1811 27/04/1811 20603  Còpia de la donació de Josep i Teresa Carbonell, matrimoni de Vilamajor,
produïda  en  la  causa  contra  Salvador  i  Maria  Casanova,
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de la mateixa població. 

30/04/1812 30/04/1812 20603  Debitori fet per Guillem Bachs a favor de Salvi Massaguer de 463 lliures,
17 sous i 6 diners que promet pagar-li  per l'arrendament d'una peça de
terra del Camp del Pla per un termini de nou anys. 

13/05/1813 04/11/1814 20603  Plet entre Fèlix Quintana, de la vila de Lliçà de Vall, contra Andreu Bertran,
de la mateixa vila.

18/07/1813 29/07/1814 20603   Instàncies presentades per Josep Colobrans Julià i Josep Colobrans Travé
en relació als plets que mantenen contra Maria Julià per l'heretat d'Esteve
Colobrans. 

25/04/1815 01/04/1821 20603  Sol·licitud  presentada  per  Josep  Argemí,  comerciant  de  Sant  Feliu  de
Codines,  a  fi  que l'Ajuntament  de Sant  Feliu  de Codines li  reintegri  63
lliures i 12 sous que va avançar a compte de la institució a l'hospital de
pobres de la vila durant la Guerra del Francès.

22/05/1815 22/05/1815 20603  Acte judicial  pel  qual s'obliga a Jacint  Barau,  pagès de Sant Antoni  de
Vilamajor,  a  complir  els  capítols  de  la  concòrdia  per  la  qual  va  cedir
l'administració dels seus béns immobles a la seva muller Antònia Barau.

21/02/1818 02/09/1818 20603  Comunicats de Segismund Bruguera, batlle de la vila de les Franqueses, a
Domènec Corbera,  de  Corró  de  Vall,  referent  a  un  plet  contra  Antonio
Ganduxer i Jaume Pasqual, els dos de la mateixa vila.

23/08/1820 23/08/1820 20603  Josep  Bayona,  prevere,  i  Fernando  Folch,  contracten  i  donen  poder  a
Francisco Solench, de la vila de Granollers.

03/12/1820 17/12/1829 20603  Judici  verbal  entre  Tomàs  Salas,  mossèn  de  Campins,  contra  Antonio
Marrà, llaurador, de la mateixa vila.

24/12/1821 24/12/1821 20603  Debitori  firmat  per  Margarida  Pou,  vídua  d'  Anton  Pou,  pagès  de  la
parròquia  de  Bigues,  a  favor  de  Marià  Garriga  i  Ainé,  de  la  mateixa
parròquia.

05/03/1823 25/08/1823 20603  Còpia certificada de les àpoques firmades per Felip Pla, paraire de panys,
i Jerònima Vidal, a favor de Pere Riera, pagant per Francesc Albiñana, per
un pagament de 180 lliures i 60 lliures a què el va obligar un manament
judicial de Josep Esteve Morató. 
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13/05/1824 13/05/1824 20603  Testaments de Josep Torres i Garriga, pagès, de la vila de Samalús.

21/11/1826 21/11/1826 20603  Còpia  d'una  intima  feta  per  Joan  Sirvent,  porter  reial  de  la  cort  de
Granollers, a instància de la comunitat  de l'església de Santa Maria del
Mar, a Josep Mauri, de Polinyà, d'un requeriment en què se li exigeix el
pagament de 713 lliures, 2 sous i 6 diners. 

08/01/1827 08/01/1827 20603  Concòrdia  firmada  per  Maria  Pareras,  vídua,  i  els  marmessors  del
testament de Jaume Pareras Bach.

29/10/1828 12/05/1830 20603  Plet entre Isidre Safont, llaurador, de la vila de Sant Pere de Vilamajor, i la
mare i fill Maria i Joan Aimerich, de la ciutat de Mataró.

16/09/1829 16/09/1829 20603  Confessió judicial  referent  al  judici  verbal entre Josep Gual de la Torre,
llaurador, de Sant Antoni de Vilamajor, contra Jacinto Barau, de la mateixa
vila. 

18/02/1831 18/02/1831 20603  Plet  entre Josep Gual  de la Torre,  llaurador de Vilamajor,  contra Jacint
Barau, llaurador del mateix terme.

07/05/1831 07/05/1831 20603  Certificat fet per Rafael Fàbregas, notari de Granollers, sobre el plet entre
Esteve  Terrades,  de  la  vila  de  Cardedeu,  contra  Josep  Bayona,  de  la
mateixa vila. 

04/06/1831 04/06/1831 20603  Plet  entre  Jaime  Avella,  mossèn  de  Samalús,  contra  Esteve  Nualart,
llaurador de la Garriga.

11/08/1831 11/08/1831 20603  Instància  de  Josep  Glanadell,  procurador  de  Miquel  Valls,  a  fi  que
s'embarguin els béns de Baltasar Ducet per complir una sentència judicial a
què havia estat condemnat. 

27/11/1834 21/10/1837 20603  Comptes de Francesc Solench, col·lector de censos de la comunitat  de
preveres de l'església de Sant Esteve de Granollers i del comte de Fonollar
i marquès de Palmerola.

22/09/1871 22/09/1871 20603  Dolors Huguet i Villar, de la ciutat de Barcelona, contracta i dóna poder a
Pere Clapés i Roig, procurador causídic de la vila de Granollers, a fi que
administri una quarta part del mas Colomer de Corró d'Avall.
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02/08/1872 02/08/1872 20603  Ignasi  Ferrán  i  Sobrequès,  notari  de  Barcelona,  certifica  que  Matilde
Huguet i Villar contracta i dóna poder a Pere Clapés, procurador causídic
de Granollers, a fi que administri els seus béns. 

15/11/1872 15/11/1872 20603  Ezequiel  Zarzoso  i  Ventura,  advocat  i  notari  de  la  ciutat  de  València,
autoritza escriptura de poder de Ricard Huguet i Villar a Pere Clapés.

27/08/1890 27/08/1890 20603  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Rafael Ribó i Palaudàries a favor de Pere
Clapés Roig.

29/09/1890 29/09/1890 20603  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Adelaida Vilardebó i Oliveras a favor de
Pere Clapés Roig.

18/11/1890 18/11/1890 20603  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada pel mossèn Joan Prat i  Espina a favor de
Pere Clapés Roig.

04/12/1890 04/12/1890 20603  Domènec Roca i Torruella, notari de Granollers, certifica que Pere Palet i
Cot i Francesc Font i Pratjussà, de la vila de Lliçà d'Amunt, fan un contracte
i donen poder a Joan Fàbregas i Castells, Josep Manel Bigas i Rico i Pere
Clapés i Roig, procuradors causídics de Granollers.

25/12/1890 25/12/1890 20603  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura  de  poder  atorgada  per  Josep  Cuquet  i  Ribafort  i  Jaume
Brustenga i Tayó a favor de Pere Clapés Roig.

02/06/1891 02/06/1891 20603  Rafael Vilaclara Gibert, advocat i notari de la ciutat de Barcelona, autoritza
escriptura de poder atorgada per Josep Maria Vilanova i Santomà com a
gerent  de la Societat "  Vilanova y Compañia",  a favor de Pedro Clapés
Roig.

17/08/1891 17/08/1891 20603  Ricard  Permanyer  i  Ayats,  notari  de  Barcelona,  certifica  que  Antoni
Schlinberck i Gouttemann actua com apoderat de la societat "Schlinberk i
Thibaudier".

28/08/1891 28/08/1891 20603  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura  de  poder  atorgada per  Joan  Riera  i  Gubert  a  favor  de  Pere
Clapés i Manel Bigas. 
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23/10/1891 23/10/1891 20604  Domènec  Subirana  i  Febrer,  mossèn  de  l'església  de  l'Ametlla,  Ginés
Antoja i  Daví i  Ginés Costa i  Barbany, veïns d'aquesta vila, contracten i
donen poder a Pere Clapés i Roig i Joan Fàbregas i Castells, procuradors
causídics de Granollers.  

17/12/1891 17/12/1891 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per  Francesca Bosch i Fradera a favor de
Pere Clapés Roig.

10/04/1892 10/04/1892 20604  Ramon Estalella  i  Trilla,  notari  de Terrassa,  certifica  que  Maria  Vives  i
Tàrrega i Ignàcia Vives i Tàrrega, de la mateixa vila, fan contracten i donen
poder a Per Clapés i Roig i Josep Puntas Sanpere, procuradors causídics
de la vila de Granollers. 

05/05/1892 05/05/1892 20604  Cèsar Gamis i Soler, notari de la vila de Sant Vicenç de Sarrià, certifica que
Josefa  Vila  Padrosa  contracta  i  dóna  poder  a  Pere  Clapés  i  Roig,
procurador causídic de Granollers.

26/09/1892 26/09/1892 20604  Dolors Castellar i Aspelt, vídua de Salvador Busquets i Ferrer, veïna de la
Garriga, contracta i dóna poder a Teodor Padrós i Maymir i a Pere Clapés i
Roig, d'entre d'altres procuradors causídics.

01/07/1893 01/07/1893 20604  Joaquim Recorder i Poy, notari amb residència en el poble de la Garriga,
autoritza escriptura de poder atorgada per Maria Uyà i Margarit a favor de
Josep Pratcorona Torrell, Francesc Garriga Borrell i Antoni Pineda Uià.

28/09/1893 28/09/1893 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Pere  Novellas i Cunill a favor de Pere
Clapés Roig.

14/12/1893 14/12/1893 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Ramon Novellas i Cunill a favor de Pere
Clapés, Marià Uià i Josep Puntas.

17/01/1894 17/01/1894 20604  Joan Francisco Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Fèlix Tripiana i Sánchez a favor de Pere
Clapés Roig.

27/12/1894 27/12/1894 20604  Esteve Riu i  Busquets,  veí  de Sant Esteve de Palautordera,  contracta i
dóna poder a Pere Clapés i Roig, Joan Fàbregas i Castells i Marià Uyà,
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procuradors causídics de Granollers. 

16/01/1895 16/01/1895 20604  Josep Casellas i Nobau, notari de Caldes de Montbui, certifica que Rosa
Esteve  i  Guillamí,  fa  contracta  i  dóna  poder  a  Pere  Clapés  i  Roig  i
Hermenegild Sol, procuradors de la vila de Granollers. 

18/02/1895 18/02/1895 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura  de  poder  atorgada  pel  matrimoni  d'Antoni  Pareras  i  Agulló  i
Teresa Marqués i Carrió a favor de Pere Clapés Roig.

18/03/1895 28/03/1899 20604  Certificats del nomenament de Pere Clapés com a administrador judicial de
la  finca  embargada a Jaume Balvey  Martorell  en  virtut  d'una  sentència
judicial.

03/04/1895 03/04/1895 20604  Hermengild Pedrals i Cisternas, notari de Barcelona, certifica que Ramon
Vilaplana i Vilaseca, veí també de Barcelona, fa contracte i dóna poder a
Lluís Maria Callís i Pratdesaba, Valentí Canal i Casanova i Pere Clapés i
Roig, entre d'altres.

03/04/1895 13/06/1899 20604  Plet entre Esteve Guiu i Busquets contra Dolors Castellar i Aspell, i el seu
fill Josep Maria Busquets i Castellar, en el jutjat de primera instància de
Granollers.

02/05/1895 09/05/1895 20604  Plet  entre  Antonio  Cadefan  contra  Joaquim  Carreres,  amb  l'advocat
Joaquim Almeda i el procurador Francesc Calvó i Brossa.

20/06/1895 20/06/1895 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Magdalena Serra i Mombrú a favor de
Pere Clapés Roig.

10/07/1895 10/07/1895 20604  Certificat atorgat per Hermenegild Pedrals i Cisternas, notari de Barcelona,
a Josep Vilaplana i Pujolar donant poder a Lluís Maria Callís i Prat, Valentí
Canal i Casanova, Ramon Maresch, Jaime Bonet i Roselló i Pere Clapés i
Roig, entre d'altres procuradors.

24/10/1895 24/10/1895 20604  Joan Francisco Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura  de  poder  atorgada per  Francesca  Camp i  Bosch  a  favor  de
Josep Puntas, Hermenegild Soley i Pere Clapés.

14/11/1895 14/11/1895 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura  de  poder  atorgada  per  Teresa  Cot  i  Nadal  a  favor  de  Pere
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Clapés, Marià Uià i Josep Pintes.  

03/02/1896 03/02/1896 20604  Juan Francisco Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura  de  poder  atorgada per  Esteve  Riera  i  Valls  a  favor  de  Pere
Clapés Roig, Marià Uià i Manel Puntas.

18/05/1896 18/05/1896 20604  Jaume Dalmau i Targarona, de la vila de la Garriga, contracta i dóna poder
a Pere Clapés i Roig, procuradors causídics de Granollers.

07/08/1896 07/08/1896 20604  Dolors  Canal  i  Febrer,  veïna  de  l'Ametlla  del  Vallès,  contracta  i  dóna
escriptura de poder a Pere Clapés i Roig, procurador causídic de la vila de
Granollers.

03/11/1896 03/11/1896 20604  Felip Fargas i Carner, veí de Tagamanent, contracta i dóna poder a Pere
Clapés i Roig, Marià Uià i Pagés i Joan Fàbregas i Castells, procuradors
causídics de la vila de Granollers.

1897 1897 20604  Drets i taxes del procurador causídic Pere Clapés i Roig.

27/03/1897 10/06/1898 20604  Plet  entre  Francisca Camp i  Bosch contra  Joaquim Carreres i  Ventura,
realitzat en el jutjat de primera instància de Granollers. 

07/07/1897 07/07/1897 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Sebastià Puig i Sanromà a favor de Pere
Clapés, Hermenegild Sol i Marià Uyà.

09/07/1897 09/07/1897 20604  Francesc  de  Sales  Maspons  i  Llabrós,  advocat  i  notari  de  la  ciutat  de
Barcelona, autoritza escriptura de poder atorgada per Dolors Tort i Marfà a
favor de Pere Clapés.

09/09/1897 09/09/1897 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Rafael de Foxà i Vidal a favor de Pere
Clapés i altres procuradors.

28/11/1897 28/11/1897 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Mateu Dantí i  Artigas a favor de Pere
Clapés i Martí Borrell.

18/12/1897 18/12/1897 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura  de poder atorgada a Antònia  Pou i  Ventura a  favor  de Pere
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Clapés i altres procuradors.

19/01/1898 01/12/1898 20604  Plet entre Teresa Gili i Marinel·lo, en nom propi i amb el de la seva filla
Dolors  Xammar  i  Gili  contra  els  germans de  Antònia  i  Joan  Xammar  i
Massaguer. Realitzat en el jutjat de primera instància de Granollers.

16/03/1898 16/03/1898 20604  Joaquim Volart  i  Pou,  notari  de Barcelona,  dóna escriptura  de poder  a
Josep Font i Furriol a favor del procurador Pere Clapés i Roig.

18/03/1898 18/03/1898 20604  Salvi Pujadas i Prades, veí de Barcelona, dóna poder a Pere Clapés i Roig
i Manel Puntas i Viñas, procuradors causídics de la vila de Granollers.

12/09/1898 12/09/1898 20604  Instància dirigida al jutjat en relació a un plet on Pere Clapés exerceix com
a causídic.

21/09/1898 21/09/1898 20604  Vicenç  Diví  i  Folch  i  Francesc  Balagué  i  Batalla,  veïns  de  Barcelona,
contracten i donen poder a Pere Clapés i Roig, Martí Borrell i Sol i Marià
Uyà  i  Pagès,  procuradors  causídics  del  jutjat  de  primera  instància  de
Granollers.

15/11/1898 15/11/1898 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Manel Glanadell i Soler a favor de Marià
Uyà, Manel Puntas i Pere Clapés. 

30/10/1899 30/10/1899 20604  Adrià  Margarit,  advocat  i  notari  de  la  ciutat  de  Barcelona,  autoritza
substitució d'escriptura de poder atorgada per Francesco Calvó a favor de
Pedro Clapés. 

19/02/1900 19/02/1900 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada a Carlos,  Magdalena i  Catalina Novelles i
Lladó, i Josefa Estapé i Julià a favor de Pere Clapés Roig.

24/02/1900 24/02/1900 20604  Joan Francesc Alesan, advocat i notari de la vila de Granollers, autoritza
escriptura de poder atorgada per Ramon Torras i Ferrés a favor de Pere
Clapés i Marià Uyà.

11/04/1900 11/07/1904 20603  Trasllat  del  procés  civil  que  enfronta  Jaume  Cladelles  Angelet,
pare  d'Antoni  Cladellas  Pasqual,  contra  Antoni  Pasqual  Tintó,  Salvi
Masferrer i Francesc Angelet, pels drets sobre l'herència de la difunta Rosa
Pascual Tintó.
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28/05/1667 01/08/1792 20601  Definició  i  absolució  feta  i  firmada pels  administradors  de  la  causa  pia
fundada pels marmessors de Pere Castells, difunt, pagès de la parròquia
de Cànoves, bisbat de Barcelona, a favor dels hereus i successors d'Isidre
Torrents, difunt, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, d'un
censal  de  preu  100  lliures.  Àpoca  a  favor  de  Fermí  Josep  Llobateras,
paraire  de la vila de Moià,  bisbat  de Vic,  de la quantitat  de 100 lliures
Barceloneses. 

27/09/1674 27/09/1674 20601  Àpoca feta per Antoni Oriol, boter de Cardedeu, a Bonaventura Torrents,
boter de Vallfigueres.

1700 01/03/1823 20601  Notes i apunts relatius a diversos actes firmats per la família Torrents.

06/05/1712 06/05/1712 20601  Àpoca feta pel rector de la parròquia de Sant Andreu de Samalús a Félix
Torrents pagès d'aquesta parròquia.

1715 1718 20601  Procés judicial entre la família Torrents contra la família Cuyàs.

1721 1721 20601  Requesta presentada pels tutors i curadors dels fills de Pau Torres de la
Riba a Miquel i Maria Torrents, en què se'ls exigeix complir amb les seves
obligacions com a fermances de Pau i Isidre Berenguer per un censal de
400 lliures que havien venut als requeridors, i manament judicial pel qual
s'ordena als conjugues Torrents complir amb les seves obligacions.   

17/10/1727 17/10/1727 20601  Lletra citatòria de la Reial Audiència a Francisco Torres de la Riba, Joan
Serratacó i altres creditors, a fi que compareguin a la institució per pledejar
contra Maria Torrents, vídua de Fèlix Torrents.

05/08/1730 05/08/1730 20601  Certificat  de  la  concòrdia  entre  Maria  Torrents,  de  Samalús,  i  Miquel
Sabater,  sastre  de  Cardedeu,  sobre  un  tros  de  terra
boscosa del Mas Torrents. 

30/06/1732 30/06/1732 20601  Certificat  de  Josep  Suari,  notari  de  la  vila  de  Cardedeu,  d'una  àpoca
firmada  per  Francisco  Dou  Sala,  prevere  i  rector  de  Sant  Antoni  de
Vilamajor, a favor de Francisco Comas, pagant per Maria Torrents, de 89
lliures i 12 sous, que són el preu de la venda d'un bosc. 

1744 1744 20601  Nota segons la qual Jacint Torrents ven a carta de gràcia a Fèlix Parera
dos trossos de terra per un preu de 81 lliures.
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11/03/1748 24/01/1754 20601  Resum  del  procés  judicial  entre  Esteve  Anglada,  pagès  de  la  vila  de
Samalús, contra Jacinto Torrents, pagès de la mateixa vila.

1750 1800 20601  Notes relatives a la capacitat i afrontacions de les terres del mas Torrents,
de la parròquia de Sant Andreu de Samalús.

1753 1772 20601  Llibreta  de  diferents  notes  d'actes  pertinents  al  mas  Torrents,  de  la
parròquia de Sant Andreu de Samalús, bisbat de Barcelona.  

14/01/1753 14/01/1753 20601  Plet  entre  Jacint  Torrents,  pagès  de  Samalús,  contra  Felip  Parera,  del
mateix lloc,  sobre el preu d'un censal de capital  366 lliures,  13 sous, 4
diners en què l'esmentat Jacint es va comprometre com a fermança. 

14/01/1754 10/06/1766 20601  Nota de les partides que s'han abonat  o que encara s'han de pagar  a
Sebastià Torrents.

16/01/1756 12/11/1764 20601  Resum d'un acte pel qual Jacint Torrents, que havia rebut 366 lliures, 13
sous i 4 diners de Fèlix Parera i Joan Massaguer, es compromet a definir-
los el dret  de recuperar unes propietats que els havia venut a carta de
gràcia si no els pot retornar la quantitat prestada.

19/07/1756 19/07/1756 20601  Nota de la firma de debitori de Jacinto Torrents, de la Parròquia de Sant
Andreu de Samalús, a favor de Bonaventura Buscàs, de la quantitat de 20
lliures.

09/08/1756 09/08/1756 20601  Plet  entre  Jacinto  Torrents,  pagès  de  la  vila  de  Samalús,  contra  Joan
Torrents Martí Julià, pagès de la vila de Corró de Vall, sobre la venda d'una
terra i el corresponent preu del censal. 

07/12/1756 07/12/1756 20601  Debitori firmat per Jacinto Torrents, pagès de Samalús, a favor del convent
dels dominics, de la vila de Tremp, de la quantitat de 80 lliures. 

1757 1800 20601  Dictamen pel qual s'afirma que Joan Torrents ha de donar compte dels
fruits de la terra que va comprar l'any 1757. i que Jacint Torrents no li ha de
pagar 200 lliures.

15/12/1757 15/12/1757 20601  Nota de la venda a carta de gràcia, de Pere Flaquer, pagès de la parròquia
de Samalús, a favor de Fèlix Parera, de la mateixa parròquia, d'una peça
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de terra que és empriu de l'hereu del mas Torrents.

07/09/1765 07/09/1765 20601  Donació universal firmada per Jacint Torrents, pagès de la parròquia de
Sant Andreu de Samalús, a favor de Pere, son fill primogènit. 

24/02/1768 18/08/1772 20601  Concòrdia entre Pere Torrents i Fèlix Parera. Torrents pretenia cobrar de
dit Parera 371 lliures, 16 sous, com a fiador d'un censal, però el preu pactat
no corresponia.

27/05/1768 27/05/1768 20601  Instància  de  Jacint  Torrents  en  què  sol·licita  que  s'obligui  el  batlle  de
Samalús a nomenar els pèrits que han de delimitar les seves propietats
amb fites.  

20/11/1771 20/11/1771 20601  Citació per part del baró de Centelles, jurisdicció de Cànoves i Samalús, a
Jacinto Torrents, pagès de Samalús, per una compareixença en la cúria de
Cànoves i  Samalús per a respondre a la petició verbal d'aquesta cúria.
Amb les respectives sancions si no compareix. 

10/05/1772 10/05/1772 20601  Àpoca firmada per Joan Francisco Comas Parès, de la ciutat de Barcelona,
a favor de Margarida Torrents i Guiu, vídua de Pere Torrents, de la vila de
Samalús, de la quantitat de 96 lliures i 14 sous. 

19/07/1772 14/06/1777 20602  Regestos  dels  instruments  relatius  a  la  pretensió  dels  tutors  de  Maria
Torrents Gui.

14/08/1772 14/08/1772 20602  Nota  de les  partides que  s'han abonat  a  Sebastià  Torrents,  pagès de
Samalús,  amb la  revenda per  ell  firmada a Pere Torrents,  pagès de la
mateixa vila. 

01/09/1772 03/09/1772 20602  Àpoca  firmada  per  Fèlix  Parera  a  favor  de  Sebastià  Torrents,  pagant
per Pere Torrents, per un pagament de 3200 lliures que són part de les
3900 que l'esmentat Fèlix va prestar a Pere Torrents per poder satisfer el
deute que tenia amb Sebastià Torrents.

02/09/1772 02/09/1772 20602  Intima feta a instància de Pere Torrents, pagès de la parròquia de Sant
Andreu de Samalús, a micer Esteve Anglada, batxiller en lleis, de la vila de
Cardedeu, per comunicar-li que no accepta la compra que va fer dels drets
que percebia sobre una peça de vinya pertanyent al mas Torrents.
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05/09/1772 05/09/1772 20602  Debitori, i en son cas censal, firmat per Pere Torrents, pagès, a favor de
Sebastià  Torrents,  també  pagès,  de  la  parròquia  de  Sant  Andreu  de
Samalús, de la quantitat de 4.700 lliures. 

10/09/1772 10/09/1772 20602  Debitori, i en son cas censal, firmat per Pere Torrents, pagès, a favor de
Fèlix Parera, també pagès de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, de
la quantitat de 1.030 lliures. 

16/09/1772 16/09/1772 20602  Plet  entre  micer  Esteve  Anglada,  de  la  vila  Cardedeu,  contra  Jacint
Torrents, pagès de Samalús, sobre l'extinció d'un censal.

26/09/1772 30/05/1791 20602  Debitori,  censal  i  arrendament  fet  i  firmat  per  Pere  Torrents,  pagès  de
Samalús,  a favor de Josep Oliveras i Aymà, pagès de dita Parròquia, de la
quantitat de 600 lliures. 

25/10/1772 20/06/1789 20602  Censal  venut  per  Pere Torrents,  pagès de Sant  Andreu de Samalús,  a
favor de Pere Pau Mateu, pagès, de dita parròquia, de preu 300 lliures i
pensió de 9 lliures, als 25 d'octubre de 1772 en poder de Josep Suarí i
Alier, notari de Cardedeu.

26/11/1772 26/11/1772 20602  Debitori, i en son cas creació de censal, de la quantitat de 600 lliures, firmat
per Pere Torrents, pagès de la Parròquia de Sant Andreu de Samalús, a
favor de Pere Junqueres, pagès de la mateixa Parròquia. 

07/07/1773 07/07/1773 20602  Àpoca firmada per Llorenç Carreras, escrivent de Sant Celoni, a favor de
Pau Guiu, llicenciat en dret, de Sant Pere de Vilamajor, pagant per Pere
Torrents, per un pagament de 88 lliures, 18 sous i 8 diners, fet per pagar-li
els seus honoraris.

08/10/1773 08/10/1773 20602  Plet  entre  Pere Torrents,  de la  parròquia  de Sant  Andreu de Samalús,
amb Esteve Anglada, de la mateixa parròquia, per drets sobre una peça
de terra.

03/12/1773 03/12/1773 20602  Venda feta per Maria Torrents, vídua i usufructuària dels béns relictes de
Fèlix  Torrents,  i  Jacint  Torrents,  senyor  del  mas  Torrents,  a  favor  de
Francisco Comas Carreras, burgès i notari públic de Granollers, d'un tros
de terra boscosa situada al lloc dit de la Soleia.

29/07/1774 19/04/1776 20602  Plet  entre  Esteve Anglada contra  Pere Torrents,  sobre la  nul·litat  d'una
venda.
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16/08/1774 16/08/1774 20602  Àpoca firmada per Jaume Viver, rector de la parròquia de Cànoves, a favor
de Margarida Torrents, de la vila de Samalús, de la quantitat de 55 lliures. 

22/08/1774 22/08/1774 20602  Àpoca firmada per Quirze Madriguera, prevere i rector de la parròquia de
Sant Andreu de Samalús, a favor de Maria Torrents, de dita parròquia, de
la quantitat de 48 lliures i 3 diners.

02/06/1775 26/06/1775 20602  Controvèrsia i disputes de Maria Torrents Guiu, vídua de Pere Torrents, i
els tutors i curadors de la seva filla,  amb els germans de Pere, pels drets
sobre l'herència del difunt.

09/01/1776 09/01/1776 20602  Àpoca firmada per Josep Creus i Bransi, notari públic i causídic, ciutadà de
Barcelona, a favor de don Pau Guiu, clergue, en dita ciutat residint, de la
quantitat de 230 lliures i 12 sous i 9 diners.

17/04/1776 17/04/1776 20602  Àpoca firmada per Joan Esteve Anglada i Torrents, de la vila de Samalús,
a favor de Margarida Torrents i Guiu, de la mateixa vila, de la quantitat de
155 lliures. 

1777 1777 20602  Comptes del que ha pagat Domènech Llobateras, paraire de Moià, pel mas
Torrents.

19/06/1777 19/06/1777 20602  Concòrdia formada per Margarida Torrents i els tutors i curadors de la seva
filla  amb els germans del seu difunt  marit,  per la  qual  cosa els darrers
cedeixen els drets que tenen sobre l'herència del seu germà a canvi de 300
lliures.

11/08/1777 11/08/1777 20602  Àpoca  firmada  per  Jacinto  Torrents  i  Pere  Torrents,  pagesos
de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, a favor de Margarida Torrents
i Guiu, nora i muller dels primers, de la quantitat de 300 lliures.

29/08/1777 25/03/1787 20602  Plet entre Margarida Torrents i Guiu contra Isidro Torrents, els dos de la
parròquia  de Sant  Andreu de Samalús,  sobre l'herència  del  difunt  Pere
Torrents. 

09/10/1777 25/03/1786 20602  Comptes donats per Domingo Llobateres, administrador del Mas Torrents,
de la Parròquia de Sant Andreu de Samalús, a Isidro Guiu, prevere i rector
de  Castellbisbal,  i  als  altres  curadors  de  Maria  Emereciana  Torrents,
propietària del Mas Torrents.
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30/03/1785 1786 20602  Comptes del que s'ha venut del mas Torrents.

23/03/1787 23/03/1787 20602  Àpoca  firmada per  Benet  Lafont,  de la  ciutat  de Barcelona,  a  favor  de
Domingo  Llobeteras,  paraire  de  la  vila  de  Moià,  com administrador  de
Maria Torrents, de la vila de Samalús, de la quantitat de 175 lliures. 

02/12/1788 02/12/1788 20602  Rebut de Manuel Argemí per les feines de Fermí Josep Llobateras, de la
vila de Moià.

18/03/1792 18/03/1792 20602  Procura feta i firmada per Domènec Llobet, administrador de l'herència del
difunt Pere Torrents, a favor del seu fill Fermí Josep Llobateras. 

1800 1815 20602  Llevadors dels censos que han de cobrar els hereus del mas Torrents.

04/03/1803 04/03/1803 20602  Dictamen de l'advocat Antoni Coma en què argumenta que el marit pot fer
seus els fruits constituents de l'herència dotal de la seva dona.

 FONS MAS BUSCAS
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1560 1770 20615  4/ CARPETA titulada " Testaments, i  subtitulada " Capitols matrimonials,
inventaris.  Encant.  Apocas  y  Pocessio"  possiblement  creada  per  Narcís
Bas, per reagrupar aquest tipus de documentació, en la defensa del dret
d'heretament del Mas Busca, de la seva esposa Theresa Bas Blancafort
i  Paxau, davant els plets iniciats en diversos tribunals.  La documentació
reagrupada dins aquesta carpeta abraça la cronologia 1560-1770, alguns
còpies del 1784.

12/03/1560 12/03/1560 20615  4/1. Testament d'Antoni Boscàs, natural de la parròquia de Santa Eulàlia de
Corró  d'Avall,  a  favor  del  fill  del  seu  primer  matrimoni  amb  Margarida:
Jaume Boscàs. 

13/09/1597 13/09/1597 20615  1/1.  Escriptura  d'aprovació,  ratificació  i  confirmació  de  nou  establiment
d'una peça de terra dita Pla de Puyal, situada a Corró d'Avall, atorgada pel
monestir de Santa Maria de Montalegre de Barcelona, a favor dels tutors i
curadors del pupil Jaume Buscas.
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1600 1800 20615  Arbre genealògic de la família Buscas / Figaró, Paxau, Blancafort / Paxau /
Ramissa. Elaborat a partir dels documents d'aquest fons.

23/03/1649 23/03/1649 20615  1/2. Creació i venda d'un censal mort, per Joan Pau Buscás, pagès de la
parròquia de santa Eulàlia de Corró d'Avall, senyor útil i propietari del Mas
Buscás, a favor d'Antoni Mas, teixidor de lli, de la mateixa parròquia, amb
especial obligació de tres peces de terra del dit Mas Buscás.

1656 1789 20616  5/ CARPETA titulada "Documents judicials del Mas Buscas". Aquí queden
inclosos els plets, sentències, atorgament de poders, i llistes de documents
d'una de les causes.

23/07/1656 23/07/1656 20616  5/1. Causa de Joan Pau Buscas, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de
Corró d'Avall, contra Ramon Ganduxer, jurat, i Joseph Donadeu, teixidor de
lli, davant el batlle de la parròquia de les Franqueses del Vallès: sobre les
exigències de Ganduxer, amb la força de les armes, que Pau Buscas pagui
una taxa de la caritat, amb desacord de Pau Buscas, amb amenaces de
mort. Testimonis de Theresa Buscas primera esposa de Pau Buscas, Maria
Sauleda,  donzella,  Isidre  Vidal,  servent  de  Pau Buscas,  Isidre  Garriga  i
Magí Xiol, pagesos de la mateixa parròquia.

23/12/1662 23/12/1662 20615  1/3. Escriptura de venda d'una peça de terra dita "Las Hortas", atorgada per
Joan Pau Buscás i Theresa Buscás, cònjuges, de la parròquia de Santa
Eulàlia  de Corró  d'Avall,  a favor  de Jeroni  de Magarola  i  Grau,  donzell,
domiciliat a Barcelona.

17/10/1664 17/10/1664 20617  10/11. Causa d'Antoni Bada, pagès de Llívia, contra Isidre Fabra, pagès,
habitant  de  Puigcerdà.   Avocació  a  la  Reial  Audiència  de  la  causa
d'apel·lació a la curia de la Cerdanya.

17/05/1694 11/02/1715 20616  5/2/1.  Sentència  que  condemna  a  Joan  Pau  Buscas  menor,  a  pagar  a
Madalena Buscas, després Madalena Ramissa i Buscas, la seva neboda, la
llegítima que pertanyia a Joseph Buscas, germà i pare respectivament, dels
bens de Joan Pau Buscas major, pare i avi respectivament. 5/2/2. Còpia de
part dels testaments de Joan Pau Buscas, de 1700 i  5/2/3. Còpia de part
del testament de Joseph Buscas del 1715.

03/11/1697 03/11/1697 20617  10/12.  Àpoca  firmada per  Francesc  Pubill,  usufructuari  dels  bens  dotals
de la seva esposa, Margarida Anna Pubill i Fabra, per haver cobrat el llegat
testamentari a favor de la seva esposa, del Magnífic Francesc de Pastors,
pare de Margarida Anna. Puigcerdà, 3 de novembre de 1697.

18/12/1698 02/09/1700 20615  2/1. Dues àpoques o rebuts, firmats per Francesc Badia, en reconeixement
d'haver rebut dues partides de la dot de la seva esposa, Eulàlia Badia i
Buscas, filla de Joan Pau Buscas, i de la seva primera esposa, Theresa.

16/06/1699 28/05/1702 20615  2/2. Dues àpoques o rebuts, firmats, la  primera per Joseph Buscas i el seu
pare Joan Pau Buscas, fill del seu primer matrimoni amb Theresa, i l'altra
només per Joseph Buscas, en reconeixement d'haver rebut dues partides
de la dot de la seva esposa, Margarida  Buscas i Aguilar, per mans del seu
germà, Andreu Aguilar.
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13/10/1707 13/10/1707 20615  3/1.  Concòrdia firmada per:  Joseph Paxau, assaonador de Barcelona, la
seva  esposa,  Maria  Paxau  i  Figaró,  usufructuari  i  propietària
respectivament;   Jaume  Prat,  corder  de  Granollers,  la  seva  esposa
Francesca  Prat  i  Figaró;  i  per  altra  part,  Joan  Figueró,  blanquer  de
Granollers, sogre i pare. Acord per liquidar el deute de la dot de la Maria i
per solucionar la manutenció i cura de Joan Figueró.

11/01/1715 11/01/1715 20615  4/2. Testament de Joseph Buscás, pagès de Corró d'Avall, nomenant hereu
al seu fill i de Margarida Buscás i Aguilar: Andreu Buscás i Aguilar.

11/07/1716 11/07/1716 20615  3/2.  Concòrdia  firmada  entre:  per  un  cantó:  Jaume  Ramissa,  ferrer  de
Granollers, la seva esposa, Madalena (o Magdalena ) Ramissa i Buscás, el
seu fill, Joseph Ramissa i Buscás; per un altre cantó, Joseph Buscás [cosí
segon de Madalena], sobre el dret de Madalena a percebre la legítima que
corresponia  al  seu  pare,  Joseph  Buscás,  dels  bens  de  l'avi,  Joan  Pau
Buscás major, ara en mans de l'hereu,  el firmant, Joseph Buscás,  segons
sentència de la Reial Audiència de 1694.

05/02/1718 05/02/1718 20615  1/4. Escriptura de venda, a carta de gràcia, atorgades pels tutors i curadors
del pupil Josep Buscás, a favor de Pau Pagés, pagès de la parròquia de
Corró d'Avall,  de varies peces de terra dites "Lo camp den Serra",  "  La
Quintana", "Lo camp den Anglada" i altre peça de regadiu.

05/02/1718 05/02/1718 20615  1/5.Escriptura de venda, a carta de gràcia, atorgada pels tutors i curadors
del hereu i  pupil Josep Buscas, a favor de la viuda d'altre Josep Buscás,
germanastre del pupil, Margarida Buscas i Aguilar, per raó de la seva dot i
escreix, de tres peces de terra, una dita " Lo Camp de las Oliveras", altre
dita " Lo Camp Rodó" i altre de regadiu.

15/02/1720 15/02/1720 20615  1/6.  Escriptura  de  venda,  atorgada  per  Margalida  Buscas  i  Aguilar,
mitjançant el seu procurador, el seu germà Andreu Aguilar, a favor de Pau
Garriga,  pagès,  de la parròquia de santa Eulàlia  de Corró d'Avall,  d'una
peça de terra situada al lloc anomenat " Lo Pla den Mujalt", que pertany al
Mas Buscas, de la mateixa parròquia.

15/10/1720 21/08/1772 20616  Propietats de la família Paxau. 6/ Sobre les cases situades en el carrer "den
Cirer o den llibre ", de Barcelona, que foren de Joseph i Miquel Paxau: 6/1.
1720.  Cessió  de  les  pensions  d'un  censal,  que  presta  Joseph  Paxau,
amb especial obligació de les dites cases.  6/2. 1765. Àpoca firmada pel
procurador  de  l'abadessa  i  monestir  de  Valldonzella,  reconeixent  el
pagament de Miquel Paxau dels censos deguts des  del any 1730 a 1768,
per les dites cases. 6/3. 1771. Venda perpètua atorgada per Miquel Paxau,
a  favor  d'Anton  Parés,  mestre  de cases,  de  les  dites  cases.  6/4.  1772.
Venda perpètua atorgada per  Anton Parés,  a favor  de Thomàs Mallolis,
tintorer, d'una de les dites cases, per tal de lluir el censal degut als hereus
de Miquel Pexau.

09/02/1721 26/11/1788 20616  7/ Propietats de la família Paxau: Cases del carrer "Volta den Corominas"
de  Barcelona.  7/1.  Escriptura  d'acte  d'establiment  atorgat  per  Francesc
Vilajoana,  sabater,  a  favor  de  Joseph  Singla,  barreter,  tots  dos
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de Barcelona, d'unes cases i  botigues situades als carrers del  Born,  del
Forn  dels  Cotoners,  i  Coromines,  9  de  febrer  de  1721,  7  pàgines.  7/2.
Reconeixement  de  notificació  de  Raymunda  Paxau  i  Cortell,  viuda  de
Miquel  Paxau,  assaonador  Barcelona,  de  la  venda  del  domini  mitjà  per
Mariano de la Torre y de Torre, a favor de Jaume Sans, prevere, de les
cases que posseeix Raymunda Paxau al carrer dit "Volta den Corominas",
per la qual cosa, Raymunda haurà de pagar al dit Jaume Sans, els cens del
domini. 18 de juliol de 1775, 2 pàgines. 7/3. Avocació a la Reial audiència
de la  causa de Jacintho Vives Capalà,  comerciant  de Barcelona,  contra
Raymunda Paxau i Cortell, viuda de Miquel Paxau, sobre la pretensió de
Raymunda de fer obres a les cases que posseeix als carrers de la "Boria,
San Ignacio i Volta den Corominas", sobre les parets mitgeres de les cases
de Jacintho Vives. Trasllat de Raymunda Paxau. Castellà, 18 de febrer de
1788 a 26 de novembre de 1788, 21 pàgines.

1726 1726 20615  1/7. Quatre escriptures d'establiment a rabassa morta, atorgades pel tutor i
curador  de  l'heretat  Buscas,  Josep  Pasqual,  de  quatre  peces  de  terra
situades al lloc anomenat "La Fossas" o "Fosses", que pertanyen al Mas
Buscas, a favor de Francesc Clot, Francesc Font,  Diego Menut i Salvador
Samperó, tots tres de Cardedeu.

24/02/1729 30/07/1792 20616  5/3/1. Atorgaments de poders de Maria Paxau i Figueró al favor del seu
espòs, Joseph Paxau, l'un del 24 de febrer de 1729, l'altre del 31 de juliol de
1735. 5/3/2. Atorgament de poders de Raymunda Paxau i Cortell, viuda de
Miquel Pexau, a favor de Narcís Bas, jove comerciant, del 30 de juliol de
1777  (còpia  de  1791).  5/3/3.  Atorgament  de  poders  de  Theresa  Bas
Blancafort  [i  Paxau],  a  favor  del  seu  espòs,  Narcís  Bas,  mercader  de
Barcelona.30 de juliol de 1792. Castellà, 6 pàgines.

1745 30/09/1779 20617  10/13. Heretat dita d'en Roch, a la vila de Badalona, pròpia de la família
Esteve. 10/13/1.Regestos d'instruments relacionats amb dita heretat. 1745
a 1767. Català, 2 pàgines. 10/13/2. Pregó de subhasta de la casa i terres
situades  a  la  vila  de  Badalona,  que  pertany  a  Rafael  Esteve.  30  de
setembre de 1779. Català, 3 pàgines.

05/01/1746 17/07/1773 20616  9/ Propietats de la família Paxau: Una peça de terra, dita Fossas, entre el
terme de Teià i el de Premià, que fou de Jaume Sadurní. 9/1.  1746. Còpia
d'escriptura d'acte d'establiment atorgat per la Confraria de sant Marc de
Barcelona a favor de Jaume Sadurní, fuster, d'una peça de terra, de vinya
plantada,  situada  entre  el  terme  de  Teià  i  el  de  Premià.  Data  original
de l'escriptura, 5 de gener de 1746,còpia del 22 de febrer de 1752. llatí,
català, 7 pàgines. 9/2. 1762.Escriptura de venda d'un censal, de preu 190
lliures, atorgada per Jaume Sadurní, a favor de l'administrador de la Causa
Pia fundada per Gerònim Voltór, amb especial obligació d'una peça de terra
que té en establiment, per la confraria de sant Marc, entre el terme de Teià i
el  de  Premià.  6  pàgines,  català,  15  de  setembre  de  1762.  9/3.  1773.
Escriptura d'aprovació de l'acte d'establiment atorgat  el  1746, a favor de
Jaume Sadurní, 6 de febrer de 1773, castellà, 6 pàgines. 9/4. 1773. Dues
Escriptures de la venda perpètua atorgada per Jaume Sadurní,  fuster de
Barcelona, a favor de Raymunda Paxau i Cortell, viuda de Miquel Paxau,
assaonador de Barcelona, d'una peça de terra, situada entre el terme de
Teià i el de Premià.17 de juliol de 1773.Català. llatí. 12 pàgines.
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08/02/1752 07/02/1814 20615  1/8/1.Escriptura  de venda perpètua,  atorgada pels  cònjuges Joan Font  i
Maria Font i Alzina, de Cardedeu, d'un tros de terra situada al lloc anomenat
"Las Fossas", que pertany al Mas Buscas, també conegut con "La viña den
Font";  que  tenen  per  herència  de  Francesc  Font,  que  la  posseïa  per
establiment a rabassa morta, pels tutors i curadors dels pupils Buscas; a
favor de Mateu Lladó, calderer de Cardedeu(1752). 1/8/2. Reconeixement
de Francesc ( o Feliu) Lladó, de Granollers, del finiment de l'establiment a
rabassa morta  de la peça abans esmentada i transferiment de la mateixa a
Narcís  Bas i  Theresa  Bas i  Paxau (1814)(Està  escrit  al  final  del  primer
document 1/8/1.).

27/08/1753 27/08/1753 20615  4/3. Notificació a Matheo Lladó, Francesc Sanperó i Francesc Clot, jornalers
o bracers de Cardedeu, per part dels germans Miquel i Joan Paixau, que
han succeït la seva mare Maria Paixau i Figaró, en la possessió del Mas
Buscás, i com a tals, perceptors del censos per raó de les terres que ells
posseeixen, que pertanyen al Mas Buscás. 

20/11/1753 20/05/1754 20617  10/2. Firma d'albarans per compra venda de mercaderies de Miquel Paxau.

26/09/1754 26/09/1754 20617  10/1. Testament de Joseph Cortell, assaonador Barcelona, nomenant a la
seva esposa, Rosa Cortell i Fabra, usufructuària universal dels seus bens, i
a la seva filla Raymunda Pexau i Cortell, esposa de Miquel Pexau, hereva
universal.

02/10/1760 02/10/1760 20615  3/3.  Concòrdia  firmada  entre:  per  un  cantó,  Miquel  Paxau  (o  Paixau  o
Pexau) i Figueró, assaonador la ciutat de Barcelona, per altre cantó, Joseph
Sanpere (o Sanpera o Sant Pere) del Ostal, pagès de la parròquia de Santa
Eulàlia  de Corró  d'Avall.  Per  raó de l'heretament de Miquel  Paxau, dels
bens que foren de la seva difunta mare, Maria Paxau i Figueró, de la casa i
terres,  anomenades  Mas  Buscás  (o  Buscas  o  Boscas).  Miquel  Paxau
corrobora i ratifica l'acte d'establiment amb Joseph Sanpere.

11/01/1766 11/01/1766 20615  1/9. Escriptura de venda perpètua de tres peces de terra, que pertanyien al
Mas Buscas: una d'horta, situada al lloc dit "Las Hortas", altra dita "Lo Camp
de Sant Joan, i altra dita "Pla de Mujalt", atorgada pel marmessor d'Eulàlia
Torrents Frigola i Garriga (filla de Josep Garriga, de qui heretà dites terres, i
que aquest havia comprat a Jaume Ramissa i Josep Ramissa i Buscas l'any
1725),  a  favor  de  Salvador  Bartra,  capità  d'infanteria,  domiciliat
a Corró d'Avall. 

1770 1780 20616  5/5.  Índex  d'instruments  de  la  causa  de  Manuel  Roura  contra  Jospeh
Sanpere i aquest contra Paxau.

02/04/1770 02/04/1770 20615  4/4. Donació de Jaume Ramissa i Serra, bracer de Granollers, a favor del
magnífic  Manuel  Roura  i  Llorell,  ciutadà  honrat  de  Barcelona,  notari  de
Granollers,  de tots  els  seus drets  d'heretament  del  Mas Buscas,  com a
successor de Madalena Ramissa i Buscas, la seva avia. Arbre genealògic
de la família Buscas, Ramissa, Paxau.

02/05/1770 12/09/1771 20616  5/4/1.  Trasllat  de  la  causa  de  Manuel  Roura  i  Llorell,  ciutadà  honrat
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de Barcelona, notari de Granollers, contra Joseph Sanpere ( o Sampera) ,
pagès de la parròquia de Corró d'Avall; davant el batlle de les Franqueses
del Vallès;   sobre la possessió del  Mas Buscas,  que Roura reclama, en
virtut de la donació al seu favor dels drets d'heretament de Jaume Ramissa
Serra i Buscas, bracer de Granollers. 5/4/2. Pediment de Joseph Sanpere
del 30 de juny de 1770 demanant la citació de Miquel Paxau, com hereu i
propietari del Mas Buscas. 5/4/3. Sentència del jutge de Les Franqueses del
Vallès, del 12 de setembre de 1771. 

11/04/1771 22/12/1789 20617  10/3. Còpia d'instruments produïts per part de Raymunda Paxau i Cortell,
en  la  causa  davant  la  Reial  Audiència,  amb  els  cònjuges  Narcís  Bas,
Theresa  Bas  Blancafort  i  Paxau  i  Josef  Blancafort.  Contingut:  10/3/1.
Derogació dels poders atorgats per Raymunda Paxau a Josef Blancafort,
Andreu Vila i Narcís Bas.17 de novembre de 1789. 10/3/2. Notificació dels
doctors en medicina Lluis Prat i Félix Miret de la mala salut de Raymunda.
22 de desembre de 1789. 10/3/3. , 10/3/4. i 10/3/5. Àpoques del pagaments
de Raymunda per les despeses de l'enterrament de Miquel Paxau. el seu
espòs.  1771.  10/3/6.  Àpoca  firmada  per  Raymunda,  reconeixent  el
pagament de mercaderies venudes pel seu espòs Miquel Paxau. 10 d'abril
de 1771.

07/08/1771 07/02/1772 20617  10/4. Causa de Raymunda Paxau, viuda de Miquel Paxau, assaonador de
Barcelona,  contra  Josepha  Campmany,  esposa  de  Joan  Campmany,
mariner, davant el tribunal Real de Marina de Barcelona; sobre el pagament
de deutes per venda de mercaderies. Inclou la sentència.

29/08/1772 09/07/1785 20616  8/ Propietats de la família Paxau: Una peça de terra de vinya plantada i
mina d'aigua, situada al terme de Teià, que fou dels Botey Llauradó. 8/1.
Escriptura i còpia de l'escriptura de venda a carta de gràcia, atorgada per
Joseph Botey, pagès de Teià, la seva esposa, Margarida Botey Llauradó, i
els seus fills Carlos i Theresa Botey Llauradó, a favor de Raymunda Paxau i
Cortell, viuda de Miquel Paxau, assaonador de Barcelona, d'una peça de
terra  de vinya plantada i  mina d'aigua,  situada a la  partida dita  Arnella,
anomenada "Mayol d'en Llauradó",  al terme de Teià.  12 pàgines, Català
Llatí, 29 d'agost de 1772 i la còpia del 3 de setembre de 1796. Croquis de la
peça de terra. Sense data. 8/2. Causa de Raymunda Paxau i Cortell, viuda,
contra Miguel i Pablo Botey, i Salvador Andiñach, pagesos del lloc de Teià,
davant el Reial Jutjat de la Província, sobre la disputa per la mina d'aigua,
que rega les terres de les dues parts. Del 1 de setembre de 1780 fins el 9
de juliol de 1785. Castellà. 8/3. Dos esborranys d'una possible concòrdia
entre  els  cònjuges  Narcís  Bas  i  Theresa  Bas  Blancafort  i  Paxau  i  Pau
i Miquel Buteÿ, Salvador Indiñach i Nadal Creus, pagesos de Teià, sobre la
mina d'aigua que comparteixen. Sense data [posterior al Juliol de 1785].4
pàgines, català.

1774 1789 20615  2/  CARPETA  titulada  "Capítols  matrimonials",  creada  per  reagrupar  els
documents d'aquesta tipologia de la família Buscas.  Probablement aquesta
carpeta  fou  creada  per  Narcís  Bas,  per  preparar  la  defensa  dels  drets
d'herència de la seva esposa, Theresa Bas Blancafort i Paxau, sobre el Mas
Buscas, en el plet obert davant la Reial Audiència contra Jaume Ramissa i
Serra (1774-1789). En realitat no hi ha capítols matrimonials, sinó àpoques
o rebuts del pagament de dots.
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1774 1801 20615  3/  CARPETA  titulada  "Concordias",  creada  per  reagrupar  escriptures
d'aquesta  tipologia,  de  la  família  Buscas,  després  Paxau,  després  Bas.
Segurament  creada  per  Narcís  Bas,  per  preparar  la  defensa  dels  drets
d'herència de la seva esposa, Theresa Bas Blancafort i Paxau, en el plet
davant la Reial Audiència, contra Jaume Ramissa i Serra.

1774 1807 20615  1/10. Anotacions, comptes, llistes d'escriptures i cartes (dirigides a Narcís
Bas), referides a diferents peces de terra del Mas Buscas.

1774 1814 20615  1/  CARPETA titulada Establiments,  creada per  reagrupar  les  escriptures
d'establiments de diverses peces de terra del Mas Buscas. Probablement
aquesta  carpeta  la  creà  Narcís  Bas,  per  preparar  la  defensa  dels  drets
d'herència  de  la  seva  esposa,  Theresa  Bas  Blancafort  i  Paxau,  sobre
l'heretat o Mas Buscas, de Corró d'Avall, en el plet iniciat el 1774 a la Reial
Audiència  de  Barcelona.  Dins  d'aquesta  carpeta  a  més  a  més  dels
establiments, hi posem censals, amb especial obligació de terres del Mas
Buscas i venda de peces de terra del mateix Mas. 

19/02/1774 25/10/1774 20616  5/6. Causa de Manuel Roura i Llorell, ciutadà honrat de Barcelona, notari
públic  de  Granollers,  contra  Joseph Sanpera,  pagès de  la  parròquia  de
Corró d'Avall; davant la cúria del batlle de les Franqueses del Vallès; sobre
la continuació i millora de la causa oberta el 1770, sobre la possessió del
Mas Buscas. Seqüela de Joseph Sanpera.

13/07/1774 23/02/1789 20616  5/7/1. Avocació a la Reial Audiència de Barcelona, de la causa apel·lada en
la Curia Reial  de la parròquia i  terme de les Franqueses del Vallès, per
Joseph Sanpere,  pagès de  Corró  d'Avall,  contra  Manuel  Roura  i  Llorell,
ciutadà honrat de Barcelona, notari públic de Granollers; sobre la possessió
del Mas Buscas i les seves terres, situat a la parròquia de Corró d'Avall.
Falta portada. 5/7/2. Pediment solt de Jaume Ramissa (posterior a 1787)

17/03/1777 17/03/1777 20617  10/6. Pediment de Raymunda Paxau, viuda, presentat al Tribunal Reial de
Marina de Barcelona, en la causa oberta entre ella i Antonia Florit, viuda
d'Antoni Florit, mercader de Mallorca, reclamant el pagament del deute per
la venda de pells de diverses classes.

22/07/1777 22/07/1779 20617  10/5.  Escriptures  públiques  de  reconeixement  de  deute  i  pagaments  de
partides  degudes:  10/5/1.1777.  Jaume  Guimerà,  mitjançant
el  seu  procurador,  reconeix  el  deute  que  té  amb  Antonino  Viladomat,
comerciant  de  Barcelona.  22  de  juliol  de  1777.  10/5/2.  S.d.  (Fragment)
Escriptura i  pagament de 810 lliures,  de la primera paga de la quantitat
deguda  de  3240  lliures,  d'Antonino  Viladomat  a  Juan  Guimerà.  10/5/3.
1779. Escriptura de reconeixement del pagament de la segona paga de 810
lliures degudes del total  de 3240 lliures,  per Antonino Viladomat  a Joan
Guimerà,  per  mans  de  Raymunda  Peixau  i  Cortell,  viuda  i  Mariano
Viladomat. 22 de juliol de 1779. de 1779. de 1779. de 1779. de 1779.

09/11/1777 23/02/1779 20617  10/7. Causa de Raymunda Pexau, viuda de Miquel Pexau, contra Margarida
Esteve,  viuda  de  Sebastià  Esteve,  mariner,  davant  el  tribunal  del  Real
Consulat  de  Comerç  de  Barcelona;  sobre  la  condició  de  Raymunda
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de primera i millor postora, en la subhasta de la casa de Margarida, que fou
abans de Theresa Benita, demanant que formalitzi l'escriptura de venda.

20/06/1779 22/12/1786 20617  10/8. Marmessoreria de Narcís Bas. 10/8/1. 1779.Testament de Lluïsa Pull i
Llorens,  viuda  de  Gaspar  Pull,  negociant  de  la  ciutat  de  Barcelona,  on
nomena entre d'altres a Narcís Bas com a marmessor seu. 20 de juny 1779.
10/8/2.  1782.Codicil  de  la  mateixa  Lluïsa  del  7  de  desembre  de  1782.
10/8/3. 1786. Comptes dels marmessors de Lluïsa Pull, ( entre ells Narcís
Bas) segons les disposicions del seu testament i codicil. 22 de desembre de
1786.

29/01/1791 29/01/1791 20615  3/4. Àpoca Firmada per Jaume Ramissa, bracer de Granollers, reconeixent
haver cobrat dels cònjuges Narcís Bas, Theresa Bas Blancafort i Paxai i de
Pere Sanpere, 300 lliures, segons han establert les parts, en la concòrdia
que firmaran pocs dies després, el febrer de 1791.

03/02/1791 03/02/1791 20615  3/5. Concòrdia firmada entre: per un cantó, Jaume Ramissa i Serra Buscas,
bracer de Granollers;  per altre cantó, el cònjuges Narcís Bas, comerciant
de la ciutat de Barcelona, Theresa Bas Blancafort i Paxau, i Pere Sanpere,
pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall. Acords sobre els
drets d'heretament i domini útil del Mas Buscas i acord de coalició davant
els tribunals contra els hereus de Manuel Roure (o Roura) i Llorell: la seva
viuda, Josepa Roure i de Costa i el seu fill, Francesc Roure i de Costa.

17/08/1792 14/10/1792 20617  10/9. Causa de Jaume Font, fuster i Francesca Font la seva esposa, contra
els cònjuges Narcís Bas i Theresa Bas Blacafort i Paxau, davant el Jutjat
Real Ordinari de la ciutat de Barcelona; sobre la reclamació del pagament
de puntes venudes a Raymunda Paxau, àvia de Theresa Bas.

1793 1801 20615  3/6. Comptes entre Pere Sanpere (o St Pere) i  el cònjuges Narcís Bas i
Theresa Bas Blancafort i Paxau, segons la concòrdia firmada el 1791, sobre
el Mas Buscas.

27/04/1797 27/07/1797 20617  10/10. Plets entre Narcís Bas i Joana Casanovas i Brunet. 10/10/1. 1797.
Causa  de  Narcís  Bas  contra  Joana  Casanovas,  tots  dos  de  Barcelona,
davant el Jutjat Real Ordinari de la ciutat; sobre la reclamació de Narcís del
pagament d'un deute de Joana. 27 abril  a 19 de juny de 1797. 10/10/2.
1797. Causa de Joana Casanovas i Brunet, esposa de Joan Casanovas,
comerciant  de  Barcelona,  contra  Narcís  Bas,  davant  la  Reial  Audiència
de Barcelona; causa d'apel·lació a la sentència proferida per l'Alcalde Major,
que condemna a Joana a pagar a Narcís 225 lluïres. De 19 de juny a 27 de
juliol de 1797.
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1827
 

1856 20620 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
           

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 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 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 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 Escriptuta 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 Escriptuta 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 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 
"Persevernacia" 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 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; amb dos com a tutord 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 Quota del Repartiment General de l'any econòmic 1872-1873 a nom de 
Julián Angelet [i Ninou].

1880 1923 20618 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 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 Correspondència.

1890 1930 20623 Impresos diversos. Llibre titulat "Cinc-centes endevinalles", sense cobertes,
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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 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 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 Reglament del "Monte-Pio bajo la Divina protección de la Purísima 
Concepción de Nuestra Señora".

1900 1930 20618 Adreces postals diverses s/d.

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

1902 1902 20619 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.
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20/03/1902 18/06/1943 20619 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.

06/02/1904 06/02/1904 20619 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 Oració pel mal de ventre. s/a i s/d.

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

1907 1913 20622 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 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 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 Petita llibreta de Juan Cladellas [i Angelet] amb anotacions de comptes

1908 1933 20620 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".    
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1910 1930 20618 Llibreta de receptes de confitures,s/d.

1915 1923 20620 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 Correspondència dels Barnola (de Luís de Barnola [Verdaguer] i de 
Joaquín de Barnola [i de Bassols]) amb els Cladellas sobre afers del 
patrimoni Barnola.

1918 1923 20620 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 Carta dirigida a l'alcalde de Palou del Diputat a les Corts per Olot Francisco
Fàbregas.

1919 1970

               

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

1920 1929 20622 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 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 Llista de les persones empadronades a can Plantada dels any 1921 i 1936,
amb les dates de naixement.
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1922 1922 20622 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 1922 20623 Esborrany d'una instància presentada pels caps de família de Palou 
sol·licitant el canvi de data de la festa major de Palou.

1922 1925 20618 Llibretes escolars dels germans Matilde i Francisco Cladellas Angelet.

22/08/1922 22/08/1922 20623 Cartell de l'Ajuntament de Palou anunciant el canvi de data de la festa 
major. Hi ha dues unitats.

1923 1924 20620 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 neixament, per registrar en el 
padró de Palou els anys 1923 i 1924.

1923 1959 20620 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 Petita llibreta de comptes de les festes majors de Palou. Inclou un poema 
dedicat a les dones.

1925 1979 20620 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 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 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.
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1926 1944 20620 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 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 Certificat del Registre General d'Actes d'Última voluntat de de José 
Cladellas i Colomer.

1927 1945 20618 Documents militars i d'armes de José Cladellas Angelet.

04/05/1927 04/05/1927 20619 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 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 Rebut anual de la Societat "La Flor Vallesana" de 1929, a nom de Tomàs 
Angelet.

1930 1930 20618 Documents militars de Jaime Cladellas Angelet

1930 1930 20619 Bitllets de sortejos i loteries.

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

07/09/1930 07/09/1930 20618 Documents militars de Francesc Cladellas i Angelet.

1931 1931 20618 Cèdula personal de Jaime Cladellas i Angelet de 1931.
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1931 1931 20623 Llista dels membres de les comissions municipals de l'Ajuntament de 
Granollers, on hi consta Juan Cladellas Angelet, s/d.

1931 1932 20622 Contribucions, guarderia rural, i cambra oficial de la propietat 1931-1932

1931 1936 20622 Rebuts de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona 1931-
1936

05/04/1931 16/04/1931 20623 Credencials atorgats per l'Ajuntament de Granollers a favor de Juan 
Cladellas Angelet com candidat a regidor i com regidor electe.

1932 1941 20620 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 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 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 Alta del comptador d'electricitat de can Belitre, de Palou a nom de Joan 
Cladellas i Angelet.

1933 1934 20622 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 Dietari de l'any 1933 amb comptes d'ingressos i sortides de l'explotació 
agrària entre 1933 i 1937. [Possiblement de Juan Cladellas i Angelet].
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1934 1934 20618 Cèdula personal de Matilde Cladellas Angelet, 934.

01/06/1934 01/06/1934 20619 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 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.

1935 1935 20618 Cèdula personal de Francesc Cladellas Angelet, 1935.       

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

1935 1937 20623 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 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 Comunicació de la ressolució 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 Contribucions, repartiments, defensa contra les plagues, guarderia rural, 
indústria de l'any 1936 dels municipis de Granollers i la Roca.

1936 1941 20620 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 Contribucions, Comissariat de la Vivenda de la Generalitat, defensa contra 
les plagues, guarderia Rural, Cambra Oficial Agrícola de Barcelona, de 
l'any 1937.
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1937 1979 20622 Impost de circulació de l'Ajuntament de Granollers: Carro, bicicleta, 
velomotor i cotxe, 1937-1979.

1938 1938 20622 Repartiments, contribucions, impost sobre radiodifusió, guarderia rural de 
1938.

1938 1958 20618 Documentació mèdica.

1938 1970 20618 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 [atribüida1970].

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

1939 1939 20622 Contribucions, plagues, Cambra oficial Agrícola de Barcelona,1939.

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

1939 1978 20621 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 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 Permís d'obres concedit per l'Ajuntament de Granollers a Francisco 
Cladellas Angelet de Palou, en conformitat als plànols presentats.
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1941 1942 20618 Cèdules personals d'Àngela Icart Casacuberta, 1941 i 1942.

1941 1971 20623 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 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.

1942 1942 20622 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 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 Contribucions, Impost de plagues, guarderia rural de 1944-1946. Impost de 
radiodifusió (1944-1949).

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

1946 1946 20618 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 Llibretes escolars de les germanes Rosa i Pepita Cladellas i Icart.
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1946 1947 20619 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 del lloguer anual de 1946-1947.

26/06/1946 05/07/1947 20623 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.

16/09/1946 16/09/1946 20619 Certificat del Registro General de Actos de Última Voluntad de Juan 
Cladellas i Angelet.

1947 1949 20622 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 Targeta d'abastiment de Matilde Cladellas Icart.

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

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

1950 1970 20620 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 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 Cupons de racionament a nom de Juanita Mas, Conchita Cladellas, Maria 
Teresa Cladellas, Ramon Cladellas, Pedro Cladellas, José Cladellas i 
s/nom.
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1952 1952 20622 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 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 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.

1954 1956 20623 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 Certificat de garantia d'un rellotge Duward, atorgat per la rellotgeria 
d'Antonio Colomer de Granollers.

1955 1957 20621 Assegurances de treball de José Altimira Ballús.

01/02/1956 01/02/1956 20619 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 Assegurança d'un ciclomotor a nom de José Altimira Ballús.

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

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

1959 1973 20621 Assegurança contra incendis de José Cladellas i Angelet.

AMGr. Fons patrimonials. Catàleg per cronologia
Actualitzat l’octubre de 2018    Pàg.  55



 
FONS FAMÍLIA ALTIMIRA CLADELLAS

                    1.   Família Altimira Cladellas

Data 
inicial

Data
final

UI Descripció
                                                            

21/11/1959 21/11/1959 20623 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 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 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 Escriptua 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.

1961 1961 20622 Contribucions, arbitri Municipal, 1961.

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

1963 1963 20623 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 Factura de compra d'un cotxe SEAT 600 i carnet de garantia.

1963 1968 20622 Cambra 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 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 Documents de l'expropiació forçosa d'uns terrenys situats a la Roca            
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del Vallès propis de José Cladellas Angelet, per la construcció de 
l'autopista.

17/10/1966 17/10/1966 20623 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 Instància de José Cladellas Angelet sol·licitant permís d'obres                      
a la Diputació de Barcelona, per reparar una canonada d'aigua.

1968 1968 20621 Assegurança d'un ciclomotor i documents identificatius del vehicle a nom 
de Matilde Cladellas i Icart

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

1969 1971 20621 Quotes empresarials de la seguretat social agrària de 1969 a 1971 a nom 
de José Cladellas Angelet.

1970 1971 20622 Contribucions, Càmera Oficial de la Propietat Urbana, exaccions rústiques 
de Granollers i la Roca, [1970]-1971

1972 1972 20621 Assegurança de responsabilitat civil de José Cladellas i Angelet.

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

1973 1980 20621 Declaracions de parcel·les conreuades i collites de cereals per 
l'asseguraça Nacional de Cereals.

10/09/1973 10/09/1973 20619 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.
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15/10/1973 23/10/1973 20623 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 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 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 Arbre genealògic de la família Altimira-Cladellas-Angelet.

2018 2018 20620 Arbre genealògic de la família de Barnola i de Bassols.
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1209 1209 20624 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. 

1296 1851 20624  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 
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d'unes peces de terra. La dates extremes dels documents citats                   

són 1296-1851.                    

1297 1809 20624 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 documents des de 

1297 o la falta d'aquest.                                        

1311 1822 20624 Trasllat del capbreu del benefici de Sant Miquel Arcàngel amb cobertes de 

pergamí. El seu contingut es: 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 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.

03/11/1436 14/04/1756 20624 Establiment emfitèutic atorgat per Ponç Roca a favor d'Antoni Fuster, 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 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,           
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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 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, botiguer

de panys de llana de la vila de Granollers, a favor de Francesc Masferrer, 

burgés de la mateixa vila. Firma per raó de senyoria el prevere Simeó 

Janer, obtentor del benefici. Data document: 1558-07-09; notari document: 

Pere Bou de Granollers; data trasllat:1727-10[?]- 04; notari trasllat: Josep 

Quinquer de Granollers.

24/04/1566 22/09/1770 20624 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.

1570 1590 20624 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 Donació d'un establiment emfitèutic atorgat per Joan Riembau, mercader 

de Granollers, a favor de l'honorable Miquel Puigesteve, mercader               
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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 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 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 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 Establiment emfitèutic atorgat per Francesc Taverner i Montornès, 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 Àpoca atorgada per mossèn Francesc Lladó, obtentor del benefici de Sant 

Miquel de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, 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 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 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 caese 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 Còpia de la confessió atorgada per Miquel Pla i Roda, pagès i veí de 

Valldoriolf, 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 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.

07/02/1733 24/07/1752 20625 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 
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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 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 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 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 extreme: 1747-

07-20 a 1764-01-03. Notari document: Francesc Maspons i Burgés de 

Granollers.

11/08/1750 08/08/1752 20625 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 l’obligació de pagar

els censos deguts. Inclou la sentència a favor del mossèn de 1752-08-08.

08/08/1752 27/08/1754 20625 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 
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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'uan 

possible concòrdia entre les parts s/d. Dates extremes: 1752-08 a 1754-08-

27.

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

Joaquim Granadell.

01/10/1759 01/10/1759 20625 Poders atorgats per Josep Pages 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 Causa davant la Reial Audiència de Josep Partegàs, curtidor 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 cobrat 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 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.

09/08/1766 01/10/1772 20625 Causa davant la Curia Eclesiàstica de Barcelona de Josep Partegàs, 

curtidor 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.
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1770 1770 20624 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 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 

jesuites], que ell com obtento 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 posseia

el Rector i Col·legi de Betlem de Barcelona [ l'any 1767 els jesuites 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. Adjunt al

pediment hi ha diversos documents. descrits a continuació que versen 

sobre aquestes propietats.

1772 1851 20626 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).

16/03/1772 06/03/1773 20625 Causa del doctor Josep Pagès i Font, prevere, domiciliat a Barcelona, 

obtentor del benefici de Sant Miquel dela 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 Confessió i obligació firmada pels prohoms de la confraria de Santa Maria 
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Magdalena, de la parròquia de sant Esteve de Granollers, a favor de 

mossèn 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 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 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 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.

02/04/1777 23/07/1779 20626 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 pelaire 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.  

Certificat conforme Joan Torent està estudiant en el seminari de Barcelona;

data document: 1779-05-31.

20/01/1778 29/01/1778 20626 Col·lació del benefici de sant Miquel de la parròquia de Granollers a favor 
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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 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 de benefi del benefici de Sant Miquel.

1786 1825 20625 Pediments sobre la causa oberta entre el Capítol de [ .... ] i Teresa vuida 

Lletjós i els tutors del menor Lletjós; sobre el pagament dels lluismes 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 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 froment. 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 Nota del prèstec de diversos trasllats de causes judicials relacionades amb 

el benefici de Sant Miquel, que mossèn Joan Torent deixa a Isidro 

Soldevila.
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30/01/1801 30/01/1801 20624 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 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 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 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 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 Llistes d'almoines per les obres, [essent rector regent mossèn Josep Maria 

Granadell]. s/d.

1853 1858 20626 Rebuts de diversos pagaments pels serveis litúrgics i per obres, essent 

rector Francesc Figueras i rector regent Josep Maria Glanadell.

1855 1880 20626 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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Descripció
                                                            

1856 1856 20626 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 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 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 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

aprovada 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 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 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 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 

feriner de Baix, del seu mas Vila òlim Abella; contronta per occident amb el 

pati de l'hostal de casa el venedor. L'establiment s'atorga perquè Martí Puig

construeixi una casa i un horti 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 Establiment emfitèutic atorgat per Francesc Vila, senyor útil del mas Abella,

de la parròquia de sant Pere de Vallldeneu, a favor de Joan Serra, mestre 

de cases dela mateixa parròquia, de dos trossos d'hort situats al lloc 

anomenat "La Pajada" i "Turó de Pibarrell", que estan dins del seu horts 

anomenat "de la Balmas". S'estableixen condicions concretes sobre les 

parets i sobre l'aigua 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 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.

08/10/1771 08/10/1771 20627 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.)
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11/12/1792 05/11/1797 20627 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 Tagamanet 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 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 establimet atorgat per Maria Font i

Vila, muller de Josep Font i Vila, habitants de Vic, propietaria 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 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 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 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 

Tagamenent, vivint però a Tona: Es fa cessió d'una part d'un hort que 

Josep Vila difunt posseia al carrer anomenat de Barcelona de Valldeneu, 

que està sota domini i franc alou del comte de Centelles. La cessió 

perpètua es far 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 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 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 cumplir 

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 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 Àpoca del pagament del lluisme, 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 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 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 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 mutuament. Data document: 1884-10-08 a 

Centelles; sense notari.

20/01/1885 22/01/1885 20627 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.
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29/08/1885 29/08/1885 20627 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 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 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 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 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 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 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.

28/12/1895 28/12/1895 20627 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 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
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06/04/1897 06/04/1897 20627 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 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 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 Carta rebuda per Pere Serra sobre negocis de la llet, de l'administrador del 

senyor Sivallé, s/d

1902 1902 20627 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 Señai

Sivabé/Sivallé [?] s/d.

1902 1903 20627 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 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 Factures de proveïmets diversos (menjar, medicaments, utils per la llar) a 

nom del rector de Fogars de Montclús; mossèn Esteve Corbera Soulé 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).

1910 1913 20627 Correspondència de mossén Esteve Corbera Soulé, rector de Fogars de 

Montclús, i de Teresa Serra [filla de la masovera Maria Roca Rodés viuda 

Serra ?].

1914 1917 20627 Contracte de lloguer (1914-08-01) i rebuts (1915 i 1917) del lloguer atorgat 

per mossèn Esteve Corbera Soulé a favor de Maria Roca Rodés, viuda de 

Pere Serra, de la rectoria de Fogars de Montclús.

2018 2018 20627 Introducció històrica dels documents referits a la família Bet d'Abella            
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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, i possiblement el algun moment 

posterior a 1917 dipositaren aquest conjunt d'escriptures a can Plantada.

2018 2018 20627 Arbre genealògic dels Bet d'Abella de Valldeneu 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@ajuntament.granollers.cat
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