
FONS PARRÒQUIA DE SANT RAFAEL  DE FIGARÓ I  VALLCÀRQUERA.  CATÀLEG
PER CRONOLOGIA

El Fons Parròquia de Sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera conté documentació de l'any 1139
al  1936.  Recull  la  documentació  produïda  i  rebuda  per  la  institució  en  el  desenvolupament
de les funcions habituals de les parròquies al llarg de l'edat mitjana i, sobretot, de les èpoques
moderna i contemporània. 
Conté  una  gran  quantitat  de  circulars  i  edictes  impresos,  majoritàriament  del  segle  XIX,
perquè  el  rector  de  la  parròquia  en  difongués  el  contingut  entre  la  població.  Així  mateix,
aquest fons conté correspondència del segle XIX remesa entre la parròquia i el bisbat, de la qual
en  destaquen  els  oficis  en  els  quals  es  comenta  el  procés  del  trasllat  de  la  parroquialitat
de l'església de sant Pere a la de sant Rafael.
També  hi  trobem  diversos  llegats  pietosos  i  fundacions  d'aniversaris  d'època  moderna,
així  com relacions i  inventaris de les misses que el rector havia d'oficiar  com a conseqüència
dels llegats testamentaris fets a favor de la parròquia
El fons integra, així mateix, documentació d'índole patrimonial (establiments, censals, testaments
i similars) de diverses famílies rellevants, que la parròquia va reunir perquè constituïa la base legal
que demostrava drets i propietats que havien acabat sent seus.
Cal destacar que aquest fons recull alguns manuals notarials elaborats en l'escrivania parroquial,
a cavall de l'edat mitjana i l'edat moderna. I,  com a peça més singular del conjunt,  en podem
destacar  un  petit  fragment  de  pergamí  del  segle  XIV  que  conté  una  partitura  musical,
probablement, emprada durant els actes litúrgics celebrats a l’església de sant Pere. 

Capsa Any inicial Any  final Descripció

30019 14/09/1139 14/09/1139

 

Còpia de l'acta custodiada a l'arxiu de la Corona d'Aragó per la 
qual Arnau, bisbe de Barcelona, Fa donació a favor del prior del 
monestir de santa Maria de l'Estany de les esglésies de sant 
Esteve de la Garriga, sant Pere de Vallcàrquera, sant Cristòfor 
de Monteugues, Sant Pau de Montmany i sant Gervasi i sant 
Protasi de Can Nualard. 

30019 1400 1500 Pergamí que conté un fragment de partitura musical
30019 05/01/1497 02/06/1635

 
Protocol notarial de la parròquia de sant Pere de Vallcàrquera 
que conté instruments notarials firmats per diversos particulars.

30019 1500 1600 Fragment d'un censal redactat pel notari Pau Tambor.
30019 1502 1698

 

Inventari dels testaments que custodia l'arxiu de l'escrivania de 
l'església de Vallcàrquera, juntament amb un índex del manual 
d'Antoni Esteve i Rafael Franch.

30019 1560 1561

 

Fragment d'un manual notarial que conté un parell d'instruments 
notarials incomplerts firmats per particulars de la parròquia de 
sant Pere de Vallcàrquera

30019 1569 1569 Regest del testament de la difunta esposa de Miquel Terès
30019 1572 1575

 

Fragment d'un pergamí que consigna la fundació d'un aniversari 
feta per Pere Busquí, notari de Granollers, i la seva muller 
Elionor, filla de Gerard Ros, notari de Granollers, a l'església de 
sant Esteve de Granollers.

30019 18/08/1578 18/08/1578 Testament de Jaume Tafallena

30019 15/12/1591 29/12/1595
Testaments de Juan Virgili, Francesc Moncau, Juana Artiga i 
Bartolomeu Puig de la parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera. 
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30019 04/12/1597 24/05/1785

 

Llibre de comptes que conté els censos que la família Xicola 
paga anualment a la comunitat de preveres de l'església de sant 
Esteve de Granollers i els rebuts de pagaments abonats per la 
família Manent.

30019 1600 1650

 

Donació feta per Isabel Paula, vídua de Bartomeu Parera, de la 
parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera, a favor del seu fill 
Gabriel Parera, de cent ducats que té en concepte de dot 
nupcial, dels quals se'n reserva deu lliures per la seva 
manutenció.

30019 1600 1700
 
Pergamí que conté una relació de persones subjectes al 
pagament de determinats censos i delmes.

30019 01/07/1615 04/10/1690
 
Regestos i anotacions genealògiques extretes de la 
documentació de l'arxiu patrimonial de la família Martínez.

30019 26/09/1625 26/09/1625

 

Testament de Rafael Denerès, blanquer de Granollers, on 
elegeix com a marmessors Miquel Denerès, Pere Blanc, Antiga 
Denerès i Joan Viver, i on nomena hereu universal el seu fill 
Joan Denerès. 

30019 23/10/1634 23/10/1634

 

Fe notarial de Francesc Burgès, d'una àpoca firmada per Joan 
Nes a favor de la seva muller Antiga Nes, per un pagament de 
cent lliures abonades en concepte de dot.

30019 08/11/1671 28/12/1708

 

Establiment d'una peça de terra situada a la parròquia de sant 
Cristòfor de Monteugues, al mas Plans, fet per Antoni i Jaume 
Plans, pagesos de la parròquia esmentada, a favor d'Antoni Bori,
bracer de la Garriga, per una entrada de 5 lliures i 10 sous i un 
cens de la setena part de la verema.

30019 1675 1725

 

Arrendaments de Galceran de Pinós entre d'altres senyor de la 
casa de Granollers. I capítols judicials de dos processos civils, 
en els quals prenen part Josep Galceran Pinós i el rector de 
l'església de sant Pere de Vallcàrquera.

30019 08/09/1676 08/09/1676

 

Testament d'Antoni Esteve, antic rector de l'església de sant 
Pere de Vallcàrquera, en què elegeix com a marmessors Gabriel
Serra, beneficiat de la Seu, Joan Castellar, beneficiat de Sant 
Just i Pere Màrtir Llunell, notari, i on nomena hereu universal el 
seu germà Francesc Esteve.

30019 28/08/1679 28/08/1679

 

Lletra de Joan Bosc, prevere, a Josep Pujals, rector de l'església
de sant Pere de Vallcàrquera, on li comenta l'afer que Francisco 
Vidal manté amb la comunitat de preveres de Moià.

30019 28/11/1688 28/11/1688

 

Testament de Joan Solà, pagès de Tagamanent, en què elegeix 
com a marmessors Isidre Antich, Simon Parera i Ramon Coll, 
pagesos de la parròquia de sant Pere de Vallcàrquera i on 
institueix tres aniversaris a l'església de sant Pere de 
Vallcàrquera.

30019 1689 1722 Inventari de pagaments fets per Benet Miguel Boixeda
30019 07/05/1690 07/05/1690

 

Donació feta per Pere Coll, pagès de la Garriga, a favor del seu 
germà Francesc Coll, d'una peça de terra del mas Xicola, a canvi
de 30 lliures i dues quarteres de blat que li devia. 

30019 11/10/1694 21/12/1694

 

Venda d'un censal feta per Josep Torra a favor d'Eugènia Pou, 
juntament amb un establiment fet per Magdalena Dosrius a favor
de Josep Martorell del mas Dosrius.   

30019 17/10/1694 17/10/1694

 

Venda d'un censal mort de 60 lliures feta per Josep Torra del 
Congost, pagès de la parròquia de Tagamanent, a favor 
d'Eugènia Pou, vídua de Josep Pou, a canvi d'una pensió anual 
de 60 sous.

30019 30/12/1694 30/12/1694 Testament de Pau Roca, pagès de la parròquia de Sant Pere de 
Vallcàrquera, on elegeix com a marmessors la seva muller 
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Magina, Bartomeu Xicola,  Joan Maspagès i Francesc Xicola, i 
on nomena hereu universal el seu fill Jacint.

30019 08/01/1697 08/01/1697
 
Inventari de béns relictes del difunt Isidre Cortines, pagès de la 
parròquia de sant Pere de Vallcarcara.

30019 06/04/1698 06/04/1698

 

Clàusula del testament de Segimon Gravallosa per la qual funda 
un aniversari de 12 misses mensuals a l'església de sant Pere 
de Vallcàrquera, dotant-lo amb un censal de setanta-dues lliures.

30019 1700 1750

 

Nota de les peces de terra situades sota la riera que cal vendre 
respectant el dret de fadiga de Valls i sota la condició que els 
seus propietaris cedeixin el pas al bestiar de la casa d'en Valls

30019 1700 1800
 
Llibreta que conté les misses i aniversaris que diàriament ha de 
celebrar el rector el l'església de sant Pere de Vallcàrquera.

30019 1700 1800

 

Memorial dels pagaments que Magdalena Mirambell, vídua de 
Valentí Mirambell, pagès de la parròquia de sant Pere de 
Vallcàrquera, ha de fer en concepte de deutes i llegats del seu 
difunt marit.

30019 1700 1800
 
Gravats del segle XVIII que representen escenes de la Passió 
de Crist.

30019 17/03/1700 17/03/1700

 

Venda feta per Magdalena Gravallosa i el seu fill Pere, pagesos 
de la parròquia de sant Pere de Vallcàrquera, a favor de 
Francesc Xicola, pagès del Figaró, de dues peces de terra 
situades a la parròquia esmentada, al lloc dit de "les feixes d'en 
Planes",  per un preu de 80 lliures.

30019 12/11/1700 12/11/1700

 

Imprès que conté una carta del rei Lluís XIV a la reina d'Espanya
on l'emissor confirma que accepta les disposicions establertes 
en el testament del difunt rei d'Espanya.

30019 15/01/1705 15/01/1705

 

Institució d'una missa a l'església de sant Pere de Vallcàrquera 
fundada pels marmessors del difunt Josep Pujol, prevere i rector 
de la parròquia esmentada.

30019 06/01/1710 06/01/1710
 
Acta d'entrega a Enric Gravallosa dels béns relictes del seu 
difunt oncle Segismon Gravallosa feta pels seus marmessors.

30019 1712 1718 Comptes dels tutors i curadors dels pubills de can Bofill.
30019 1713 1719

 
Comptes que consignen el que deuen els masovers del mas 
Bofill als hereus del mas.

30019 14/01/1713 14/01/1713

 

Establiment fet per Francesc Trias i Maria Xicola a favor de 
Josep Sanguer, pagés i hostaler del Figaró, d'una casa que té 
prop del mas Xicola i dues peces de terra, per una entrada d'un 
parell de capons i un cens de 3 lliures i 10 sous.

30019 31/07/1715 10/07/1715

 

Venda d'un censal mort de cent lliures feta per Martí Roger, la 
seva muller Magdalena i el seu fill Baltasar, pagesos de la 
parròquia de sant Pere de Vallcàrquera, a favor de Pere Parera 
del Bach i Isidre Sorribes, marmessors d'Isidre Cortina. 

30019 1716 1725

 

Ofici del capítol de canonges de la Seu de Barcelona al rei Felip 
V pel qual es demana que es respectin els drets, privilegi i 
costums de l'estament eclesiàstic.

30019 29/09/1716 29/09/1716

 

Edicte de don Diego de Astorga Cespedes, bisbe de Barcelona i 
membre del Consell Reial, on exhorta els fidels a no treballar els 
dies festius i a assistir als oficis religiosos.

30019 24/04/1717 24/04/1717

 

Edicte imprès de Diego de Astorga Cespedes, bisbe de 
Barcelona, als rectors de les parròquies de la diòcesi, on mana 
que creïn un llibre addicional al d'òbits on es registrin diverses 
dades dels difunts amb inclusió de les obres pies que hagin 
llegat a l'Església.

30019 09/10/1717 09/10/1717 Edicte de don Diego de Astorga i Cespedes, bisbe de Barcelona 
i membre del Consell Reial, on mana als seus rectors no oficiar 
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matrimonis si prèviament no s'ha confessat i examinat els 
contraents en la Doctrina Cristiana.

30019 17/05/1719 17/05/1719

 

Concessió feta per Diego de Astorga Cespedes, bisbe de 
Barcelona, a favor de Josep Canela, prevere i rector de 
l'església de sant Pere de Vallcàrquera, per la qual es permet 
reduir les 150 misses i 9 aniversaris que se celebren anualment 
a l'església esmentada a 76 i 4 respectivament, a la vegada que 
es redueixen les 53 misses i 4 aniversaris que s'oficien a 
l'església sufragània de sant Cristòfor de Monteugues a 12 i 2 
respectivament.

30019 21/04/1721 02/10/1740

 

Quadern que conté decrets dels bisbes de Barcelona Andreu de 
Orbe Larreategui, Bernat Ximenes de Cascante, Felip de Agrado
Reguero, Francisco del Castillo Vintimilla i Manuel López de 
Aguirre.

30020 13/05/1722 13/05/1722

 

Indult concedit pel Papa Innocenci XIII pel qual es consagra el 
dia de Sant Antoni de Pàdua confessor com a dia de precepte 
religiós.

30020 1725 1775 Arbre genealògic que il·lustra la descendència de Pablo Rubio.
30020 10/10/1728 10/10/1728

 

Venda d'un censal de 14 lliures feta per Andreu Puig, pagès del 
mas Puig, de la parròquia de sant Pere de Vallcàrquera, a 
Francesc Xicola, amb inclusió de la intima feta per pagar la 
dotació de dos misses anuals instituïdes per l'esmentat Xicola a 
l'església de sant Pere de Vallcàrquera.

30020 01/03/1733 01/03/1733

 

Venda d'un censal de 60 lliures feta per Salvador Planes, pagès 
de la parròquia de sant Pere de Vallcàrquera, al rector de 
l'església parroquial, per motiu de la venda de la peça de terra 
que el rector havia fet a l'esmentat Planes i per tal de pagar les 
dues misses instituïdes a favor del difunt Antoni Valls, tot plegat 
a canvi d'una pensió anual de 3 lliures.

30020 24/04/1733 24/04/1733

 

Venda d'un censal de 40 lliures feta per Salvador Planes, pagès 
del Sot, a favor de Joan Plans, pagès de sant Cristòfor de 
Monteugues, a canvi d'una pensió anual de 2 lliures.

30020 03/05/1740 03/05/1740

 

Lletres de Francesc Pagès, notari, i Genís Padró on comenten 
l'afer relatiu a la construcció d'un celler al Figaró per part del 
rector de sant Pere de Vallcàrquera. 

30020 12/06/1741 12/06/1741

 

Edicte de Gaspar de Bastero Lledó, bisbe de Barcelona, pel qual
es difon la segona instrucció que han d'observar els comissaris i 
jutges apostòlics sotsdelgats de la Croada sobre l'exacció de 
l'import de la primera casa delmera.

30020 24/11/1743 24/11/1743

 

Testament d'Helena Valls, muller de Cristòfor Valls, pagès de 
sant Cristòfor de Monteugues, en què elegeix com a 
marmessors el seu marit i el seu fill Miquel i on nomena hereu 
universal el seu marit. 

30020 03/12/1744 03/12/1744

 

Circular impresa de la Comissaria del clergat secular i regular al 
rector de sant Pere de Vallcàrquera on se li trameten les 
instruccions necessàries per calcular la contribució que es farà 
per redimir l'impost del vuit per cent. 

30020 04/09/1745 02/12/1762
 
Compendi d'edictes impresos de don Asensi Sales, bisbe de 
Barcelona

30020 17/04/1749 10/01/1765 Venda d'un censal de 53 lliures feta per Miguel Dosrius, pagès 
de la parròquia de sant Pere de Vallcàrquera, a favor de 
Francesc Margens, prevere i rector de la parròquia esmentada, a
canvi d'una pensió anual d'1 lliura, 11 sous i 10 diners, juntament
amb la venda d'un censal de 40 lliures feta per Miquel Dosrius a 
favor d'Enric Descatafals, clergue de Centelles, a canvi                
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d'una pensió anual de 2 lliures. 
30020 19/04/1749 19/04/1749

 

Donació feta per Francesc Dosrius Gravallosa, pagès del Figaró,
a favor de Josep Sobregrau, prevere i rector de l'església de 
sant Pere de Vallcàrquera, de tots els béns mobles i immobles 
llegats pels seus difunts pares.

30020 1750 1850

 

Formulari de clàusules notarials per incloure en contractes 
d'arrendament, amb especial menció dels pactes que cal acordar
en relació a la moneda de pagament.

30020 13/01/1751 13/01/1751

 

Circular impresa de Manuel López Aguirre, bisbe de Barcelona, 
al rector de sant Pere de Vallcàrquera, on li tramet un decret pel 
qual s'obliga els religiosos a viure als claustres de les seves 
institucions religioses. 

30020 14/01/1751 27/01/1751

 

Quadern que conté un censal de 219 lliures i pensió anual de 6 
lliures, 11 sous i 4 diners venut per Miquel Dosrius, pagès de 
sant Pere de Vallcàrquera, al rector de l'església parroquial, amb
inclusió de la revenda d'una peça de terra del mas Muner feta 
per Margarida i Ramon Vilardell a favor de Miquel Dosrius, per 
un preu de 169 lliures i 12 sous, i la revenda feta per Jaume 
Pareres a Miquel Dosrius d'una peça de terra dita de la 
Caponada per un preu de 40 lliures.

30020 31/12/1751 31/12/1751

 

Antiàpoca feta per Miquel Dosrius, pagès del Sot, d'un cens 
d'una quartera de blat que el rector de l'església de sant Pere de
Vallcàrquera reconeix que ha pagat fins l'any 1746 per tres 
peces de terra situades als llocs dits la Coma, el Pujol i l'Artiga.

30020 29/09/1753 29/09/1753

 

Venda a carta de gràcia feta per Miquel i Bartolomeu Xiola, pare 
i fill, pagesos del Figaró, a favor de Miquel Bosch Dosrius, pagès
de la parròquia de sant Pere de Vallcàrquera, de les parts de 
vinya i altres fruits d'una peça de terra situada a Vallcàrquera, al 
lloc dit de Socau.

30020 23/02/1755 08/10/1828 Rebuts firmats per diversos particulars
30020 25/08/1757 25/08/1757

 
Fragment d'un imprès que conté instruccions relatives a 
l'almoina dels sumaris de la butlla.

30020 03/12/1757 12/1757

 

Edicte imprès de don Manuel Salvador del Olmo, vicari general 
del bisbat de Barcelona, per notificar que el Papa Benet XIV ha 
concedit la butlla de la Santa Croada en defensa de la Fe 
catòlica.

30020 06/03/1760 06/03/1760

 

Venda d'un censal de  32 lliures i 10 sous feta per Anton Vivet, 
apotecari de la parròquia de sant Esteve de la Garriga, a favor 
de Felip Verdaguer, prevere i rector de l'església de sant Pere de
Vallcàrquera, a canvi d'una pensió anual de 19 lliures i 3 sous. 

30020 31/03/1762 31/03/1762
 
Còpia impresa d'una concessió papal per la qual s'amplien els 
oficis i misses dedicats a la sagrada Concepció

30020 20/11/1763 20/11/1763

 

Establiment a rabassa morta fet per Felip Verdaguer, prevere i 
rector de l'església de sant Pere de Vallcàrquera, a favor de 
Pere Planes, pagès del mateix lloc, d'una peça de terra, per una 
entrada d'un parell de capons i un cens de la setena part dels 
fruits de la collita.

30020 10/02/1764 09/04/1782
 
Compendi de concòrdies, edictes i altres disposicions impreses 
que versen sobre les cases delmeres.  

30020 14/08/1766 14/08/1766

 

Rebut entregat per Bartomeu Xicola a favor de Jaume Oliva 
Fernández per compte dels treballs dels advocats dels obrers de
l'església de sant Pere de Vallcàrquera.

30020 1767 1768 Lletra executòria per la qual es respon a l'apel·lació presentada 
per Bartolomeu Xicola en el plet que manté amb el rector            
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de l'església de sant Pere de Vallcàrquera sobre l'ús de certes 
aigües.

30020 18/01/1771 18/01/1771

 

Circular impresa de Josep Climent, bisbe de Barcelona, per la 
qual es publica que el Papa Clement XIII ha concedit a les 
esglésies del bisbat de Barcelona el dret de consagrar-hi durant 
set anys un altar privilegiat per a la remissió dels pecats.

30020 16/05/1771 16/05/1771

 

Edicte imprès de Josep Climent, bisbe de Barcelona, on informa 
el rector de l'església de sant Pere de Vallcàrquera de la seva 
propera visita pastoral, motiu pel qual li tramet una instrucció que
versa sobre l'administració dels sagraments.

30020 10/07/1771 10/07/1771

 

Edicte imprès de Josep Climent, bisbe de Barcelona, que conté 
les rogatives que han de s'han de fer en les esglésies de la 
diòcesi per tal que Déu concedeixi fecunditat a la princesa 
d'Astúries.

30020 26/08/1772 26/08/1772

 

Circular impresa de Josep Climent, bisbe de Barcelona, on 
sol·licita al rector de l'església de sant Pere de Vallcàrquera 
ajuda econòmica per a dotar l'hospici per a pobres que s'està 
construint a Barcelona. 

30020 02/05/1773 02/05/1773

 

Establiment fet per Bartolomeu Xicola, procurador de 
l'administrador dels béns d'Anton Trias Xicola, comerciant de 
Barcelona, a favor de Rafael i Francisco Simó, pare i fill, 
jornalers del Figaró, d'una peça de terra erma que forma part 
d'una altra peça de terra dita de la Costa d'en Canal, per una 
entrada de 25 lliures en moneda de Barcelona i un cens anual 
de 20 sous en moneda de Barcelona.

30020 02/05/1773 02/05/1773

 

Establiment fet per Bartolomeu Xicola, procurador i 
administrador dels béns d'Anton Trias, comerciant de Barcelona,
a favor de Miquel Roger, jornaler del Figaró, d'una peça de terra 
erma que forma part d'una altra peça de terra dita de la Costa 
d'en Canal, per una entrada de 50 lliures en moneda de 
Barcelona i un cens anual de 2 lliures en moneda de Barcelona.

30020 02/05/1773 02/05/1773

 

Establiment fet per Bartolomeu Xicola, procurador i 
administrador dels béns d'Anton Trias Xicola, comerciant de 
Barcelona, a favor de Bonaventura Recorda, corder del Figaró, 
d'una peça de terra erma que forma part d'una altra peça de 
terra dita de la Costa d'en Canal, per una entrada de 125 lliures i
un cens anual d'una lliura i 10 sous.

30020 14/05/1773 14/05/1773

 

Edicte imprès de Josep Climent, bisbe de Barcelona, on difon un
breu del Papa Climent XIV sobre la reducció d'asils o refugis de 
delinqüents a les esglésies espanyoles.

30020 25/11/1773 25/11/1773

 

Establiment fet per Bartolomeu Xicola, procurador i 
administrador dels béns d'Anton Trias Xicola, comerciant de 
Barcelona, a favor de Josep Sobrevia, mestre de cases de la 
parròquia de sant Pere de Vallcàrquera, d'una peça de terra 
erma que forma part d'una altra peça de terra dita de la Costa 
d'en Canal, per una entrada de 37 lliures i 10 sous en moneda 
de Barcelona i un cens anual d'una lliura i 10 sous en moneda 
de Barcelona.

30020 25/11/1773 25/11/1773

 

Establiment fet per Bartolomeu Xicola, procurador i 
administrador dels béns d'Anton Trias Xicola, comerciant de 
Barcelona, a favor de Joan Güell, sastre de la parròquia de sant 
Pere de Vallcàrquera, d'una peça de terra erma que forma part 
d'una altra peça de terra dita de la Costa d'en Canal, per una 
entrada de 25 lliures en moneda de Barcelona i un cens anual 
de 20 sous en moneda de Barcelona.
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30020 25/11/1773 25/11/1773

 

Establiment fet per Bartolomeu Xicola, procurador i 
administrador dels béns d'Anton Trias Xicola, comerciant de 
Barcelona, a favor de Salvador Planes, bracer de la parròquia de
sant Pere de Vallcàrquera, d'una peça de terra erma que forma 
part d'una altra peça de terra dita de la Costa d'en Canal, per 
una entrada de 37 lliures i 10 sous en moneda de Barcelona i un
cens anual d'una lliura i 10 sous en moneda de Barcelona.

30020 23/10/1774 23/10/1774

 

Establiment fet per Bartolomeu Xicola, procurador i 
administrador dels béns d'Anton Trias Xicola, comerciant de 
Barcelona, a favor de Francesc Carrés, bracer de la parròquia 
de sant Pere de Vallcàrquera, d'una peça de terra erma que 
forma part d'una altra peça dita de la Costa d'en Canal, per una 
entrada de 18 lliures en moneda de Barcelona i un cens anual 
de 15 sous en moneda de Barcelona.

30020 22/12/1774 22/12/1774

 

Providència impresa de Francisco de Sans i Alberto Ibarra, 
jutges sotsdelegats, al rector de l'església de sant Pere de 
Vallcàrquera, prevenint-lo que si no abona els diners que deu en
concepte de susbisdi del bisbat de Barcelona en un termini de 
deu dies, hauran de recórrer a l'execució reial per cobrar el 
deute.

30020 13/03/1775 13/03/1775

 

Plàtica impresa del bisbe de Barcelona llegida abans de 
començar la benedicció del cementiri que s'acaba de construir a 
Barcelona.

30020 05/04/1775 05/04/1775

 

Circular de Josep Climent, bisbe de Barcelona, al clergat regular 
i secular de la diòcesi per la qual demana que li trametin les 
relíquies no consagrades a fi que es puguin consagrar, amb la 
qual cosa es podrà oficiar missa als seus altars.

30020 24/08/1775 24/08/1775

 

Circular impresa de Josep Climent, bisbe de Barcelona, on 
demana al rector de l'església de sant Pere de Vacllàrquera que 
porti a l'hospici de pobres que s'ha creat a Barcelona tots aquells
captaires que no pugui mantenir amb l'almoina de la parròquia.

30021 20/02/1776 31/03/1776

 

Circular impresa de Gavino de Valladares, bisbe de Barcelona, 
al rector de sant Pere de Vallcàrquera, on li informa del nou 
mètode que cal seguir per tal d'augmentar les almoines de la 
parròquia que sustenten l'hospital de pobres de Barcelona, amb 
inclusió de la resposta manuscrita tramesa pel rector al bisbe de 
Barcelona.

30021 22/10/1776 22/10/1776

 

Pastoral impresa de Gavino de Valladares, bisbe de Barcelona, 
als eclesiàstics regulars i seculars de la diòcesi, on els 
encomana exhortar els fidels a obeir una ordre reial relativa al 
sorteig de mossos que han d'ingressar a l'exèrcit.

30021 10/01/1777 10/01/1777

 

Circular impresa de Gavino, bisbe de Barcelona, als rectors i 
superiors monàstics de la diòcesi, per la qual es demana als 
feligresos que col·laborin amb les autoritats per perseguir el 
contraban. 

30021 27/11/1777 27/11/1777

 

Circular impresa de Gavino de Valladares, bisbe de Barcelona, 
per la qual es publica que el Papa Pius VI ha concedit al bisbe 
de Barcelona i els seus eclesiàstics el dret de concedir la 
indulgència plenària en article de mort. 

30021 11/12/1777 11/12/1777 Edicte imprès de don Gavino de Valladares i Mesia, bisbe de 
Barcelona, on mana als rectors de les esglésies parroquials de 
la seva diòcesi consagrar durant set anys un dels altars de les 
seves esglésies parroquials com a altar privilegiat on s'obtinguin 
indulgències plenes contra les penes del Purgatori prèvia 
celebració de les misses oportunes. 
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30021 20/05/1778 20/05/1778

 

Circular de don Manuel Martínez de la Vega, vicari general del 
bisbat de Barcelona, on publica una cèdula reial per la qual 
s'aclareixen les disposicions contingudes en una pragmàtica 
reial sobre l'Ofici d'Hipoteques.

30021 25/09/1778 25/09/1778

 

Edicte imprès de Gavino de Valladares, bisbe de Barcelona, on 
es publica una resolució reial per la qual es prohibeix als 
feligresos sol·licitar indults i dispenses directament a Roma, que 
s'hauran de presentar al bisbe o a la persona en qui delegui.

30021 16/11/1778 16/11/1778

 

Formulari imprès que ha de servir com a model als rectors de les
parròquies del bisbat de Barcelona per certificar les rendes que 
ingressen i els immobles que posseeixen per tal de poder 
renovar les taxes d'un subsidi.

30021 16/11/1778 16/11/1778

 

Edicte imprès de Gavino de Valladares, bisbe de Barcelona, on 
tramet les ordres oportunes per poder calcular la nova taxa 
sobre les rendes eclesiàstiques i fundacions pies gravades pel 
subsidi de la Croada.

30021 30/01/1779 30/01/1779

 

Pastoral impresa del bisbe de Barcelona que difon una 
indulgència papal per la qual es permet als feligresos menjar 
carn durant la Quaresma dels tres anys vinents.

30021 16/04/1779 16/04/1779

 

Edicte imprès de Gavino de Valladares, bisbe de Barcelona, pel 
qual difon la indulgència concedida per Pius VI de poder menjar 
carn durant els dissabtes fora de Quaresma. 

30021 17/05/1779 17/05/1779

 

Jurament de Joan Douri, soldat del regiment reial d'infanteria 
valona, conforme el desertor Ari Lambert, soldat de la 
companyia del senyor baró de Lambert, refugiat a l'església de 
sant Pere de Vallcàrquera, no serà castigat amb penes de sang 
o mort pel seu delicte.

30021 18/12/1781 18/12/1781

 

Edicte de don Manuel Ventura Figueroa, comissari general de la 
Santa Croada, pel qual es notifica que el Papa Pius VI ha decidit
prorrogar l'indult de poder menjar carn durant la Quaresma 
concedit l'any 1778 i es fixen les condicions necessàries per 
accedir-hi.

30021 26/09/1782 26/09/1782

 

Edicte imprès de Manuel Güell Serra, Francisco Sans Sala i 
Albert Ramon d'Ibarra, jutges sotsdelegats, que conté les 
instruccions oportunes sobre l'aplicació de la indulgència papal 
de l'any 1781 per la qual es prorroga la gràcia de no menjar carn
durant la Quaresma. 

30021 30/01/1783 30/01/1783

 

Circular impresa de Manuel Martínez de la Vega al rector de 
Vallcàrquera per la qual tramet un edicte del bisbe de Barcelona 
relatiu a l'ampliació de la germandat establerta entre el Capítol 
de Barcelona i els rectors de la diòcesi per celebrar misses en 
honor dels membres difunts.

30021 25/04/1783 25/04/1783

 

Edicte de Tomàs de Lorenzana, bisbe de Girona, on exhorta els 
seus feligresos a fer les benediccions que els remet per tal que 
Déu posi fi a la plaga que assota el bestiar de les terres 
gironines.

30021 18/07/1783 18/07/1783

 

Ofici del rector i degà Ramon Roca als rectors del deganat del 
Vallès on se'ls comunica que el vicari general de Barcelona 
ordena que cada cop que algun beneficiat de les seves 
parròquies mori, cal trametre al bisbat tots els documents 
relatius als seus beneficis, per tal d'evitar que es continuin 
perddent en els arxius parroquials.

30021 21/07/1783 21/07/1783 Circular impresa de Gavino de Valldadares, bisbe de Barcelona, 
dirigida al rector de sant Pere de Vallcàrquera, on li informa dels 
terminis màxims de pagament dels repartiments que cal fer         
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per abonar el pagament de la gràcia de l'Excusat.
30021 28/11/1783 28/11/1783

 

Pastoral impresa de Gavino de Valladares, bisbe de Barcelona, 
on celebra la fi de la guerra amb Anglaterra i el naixement dels 
infants Carles i Felip. 

30021 23/06/1785 23/06/1785

 

Fundació de 26 misses feta pels marmessors del difunt Miquel 
Bosc del Socau, pagès de la parròquia de sant Pere de 
Vallcàrquera, per la dotació de la qual venen un censal de 260 
lliures al rector de l'església parroquial, a canvi d'una pensió de 7
lliures i 16 sous.

30021 16/12/1785 16/12/1785

 

Edicte imprès de Gavino de Valladares, bisbe de Barcelona, pel 
qual es difon la pròrroga de sis anys concedida pel Papa Pius VI 
de l'indult pel qual es permet als feligresos menjar carn durant la 
Quaresma. 

30021 26/09/1786 26/09/1786

 

Edicte imprès pel qual s'ordena als regidors de cada municipi 
que formalizin un padró d'habitants dels seus termes amb l'ajuda
del rector de les seves parròquies.

30021 18/07/1788 18/07/1788

 

Edicte imprès de Gavino de Valladares Mesia, bisbe de 
Barcelona, on publica la butlla papal per la qual es concedeix als
seglars i regulars de les parròquies espanyoles, les misses que 
tradicionalment feia l'ordre de Sant Francesc per tal de celebrar 
el misteri de la Immaculada Concepció.

30021 25/10/1791 25/10/1791

 

Edicte imprès de Gavino de Valladares i Mesia, bisbe de 
Barcelona, pel qual es mana al clergat secular i s'exhorta el 
regular de la diòcesi de Barcelona a no consumir hàbits fabricats
a l'estranger.

30021 28/01/1792 28/01/1792

 

Edicte de Gavino de Valladares, bisbe de Barcelona, on es 
publica una circular reial per la qual es prohibeix fer retaules de 
fusta per evitar la proliferació d'incendis.  

30021 06/02/1793 06/02/1793
 
Circular impresa als justícies de Catalunya on es tramet l'ordre 
de cercar voluntaris per enrolar-se a l'exèrcit.

30021 16/07/1795 16/07/1795

 

Edicte imprès d'Eustaqui d'Azara i Perera, bisbe de Barcelona, 
als rectors de la seva diòcesi, pel qual els ordena conformar les 
relacions que han de permetre calcular els nous imports dels 
subsidis eclesiàstics i pagar la suma pertinent. 

30021 20/11/1795 20/11/1795

 

Circular impresa d'Eustaqui de Azara i Media, bisbe de 
Barcelona, en relació al pagament de diversos subsidis 
eclesiàstics. 

30021 08/01/1796 08/01/1796

 

Lletra d'Esteve d'Alzubide a Sebastià Matas, prevere de 
Vallcàrquera, en resposta a una carta anterior on es comenta 
l'afer tingut amb Joan Sorribas.

30021 15/01/1796 15/01/1796

 

Circular del bisbe de Barcelona per la qual ordena als rectors de 
la seva diòcesi trametre a la Secretaria de Cambra del bisbat la 
relació de béns que han de ser gravats amb dos repartiments de
subsidis extraordinaris.

30021 16/06/1796 16/06/1796

 

Censal mort de 140 lliures venut per Josep Badia i el seu fill 
Josep, pagesos de la parròquia de Montmany, a favor del rector 
de l'església de sant Pere de Vallcàrquera, a canvi d'una pensió 
anual de 4 lliures i 4 sous. 

30021 29/06/1796 29/06/1796

 

Edicte imprès d'Eustaqui d'Azara, bisbe de Barcelona, on dóna 
instruccions sobre l'aplicació d'un edicte anterior pel qual es 
prohibeix a eclesiàstics seglars o regulars exercir com a 
sacerdots sense acreditar les llicències pertinents del bisbat.

30021 01/08/1796 01/08/1796 Edicte imprès d'Eustaqui de Azara, bisbe de Barcelona, pel qual 
es difon el breu papal de Pius VI on s'aboleixen els privilegis 
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d'exempció del delme eclesiàstic.  
30021 06/09/1796 06/09/1796

 

Edicte imprès de Josep de Porcioles als rectors de la diòcesi de 
Barcelona on difon una ordre per la qual s'obliga els eclesiàstics 
que han emigrat de França que s'internin al país sense passar 
als regnes d'Aragó, València i Catalunya. 

30021 14/09/1796 14/09/1796
 
Circular impresa de Josep de Porcioles al rector de sant Pere de
Vallcàrquera on li sintetitza el contingut de dos reials decrets.

30021 01/01/1797 01/01/1797

 

Circular impresa del bisbe de Barcelona als eclesiàstics de la 
seva diòcesi on els exhorta a subscriure's al Setmanari 
d'agricultura i arts i a difondre els seus continguts entre els seus 
feligresos.

30021 30/11/1797 30/11/1797

 

Establiment fet per Anton Francisco Tries, ciutadà honrat de 
Barcelona, a favor de Jaume Pujades, boter del Figaró, d'una 
peça de terra situada al Figaró, al mas Xicola, per una entrada 
de 25 lliures i un cens anual d'una lliura.

30021 20/12/1797 20/12/1797

 

Edicte imprès de Jaime Roig, vicari general del bisbe de 
Barcelona, als clergues regulars i seglars de la diòcesi pel qual 
publica que el Papa Pius VI ha concedit l'indult de poder menjar 
carn durant la Quaresma dels sis propers anys.

30021 10/07/1798 10/07/1798

 

Circular impresa del comte de Valdellano per la qual es difonen 
dos decrets reials mercè dels quals es crea un préstec patròtic a 
interès zero i on la reina cedeix la meitat dels seus fons a la 
Casa de la Moneda per donar exemple. 

30021 10/11/1798 10/11/1798

 

Circular impresa de Francisco Sans de Sala i Josep Maria de 
Ponsich d'Alòs, jutges sotsdelegats, al rector de l'església de 
sant Pere de Vallcàrquera, on li remet un edicte relatiu a les 
noves taxes i els formularis que cal omplir i trametre per tal de 
poder calcular-ne les quantitats a percebre.

30021 10/11/1798 10/11/1798

 

Circular impresa dels jutges sotsdelegats Francisco de Sans i 
Sala i Josef Maria de Ponsich i Alòs, on tramet els formularis que
s'han d'emprar per relacionar les noves taxes dels subsidis 
eclesiàstics, amb inclusió de l'edicte per les quals s'aproven. 

30021 20/12/1798 20/12/1798

 

Circular impresa de Pedro Díaz de Valdés al rector de sant Pere 
de Vallcàrquera on explica que se li ha concedit el càrrec de 
bisbe de Barcelona i on fa una carta de presentació reflexionant 
sobre la condició, missió i tasques del bisbe i els seus 
eclesiàstics.

30021 14/03/1799 14/03/1799

 

Edicte imprès de don Pedro Díaz de Valdés, bisbe de Barcelona,
on es publica un indult del Papa Pius VI pel qual es permet als 
feligresos menjar carn durant la Quaresma mentre la Monarquia 
Hispànica estigui en guerra.

30021 14/03/1799 14/03/1799

 

Circular impresa de Pedro Díaz de Valdés, bisbe de Barcelona, 
per la qual es difon l'indulgència de Pius VI per la qual es permet
als feligresos menjar carn durant la Quaresma. 

30021 27/04/1799 27/04/1799

 

Circular impresa de don Pedro Díaz de Valdés, bisbe de 
Barcelona, on mana als degans i rectors de la diòcesi de 
Barcelona col·laborar amb l'intendent o els seus delegats per a 
contribuir a l'alienació dels béns de les causes pies del bisbat.

30021 18/05/1799 18/05/1799

 

Bitllet pel qual es fa saber al rector de l'església de sant Pere de 
Vallcàrquera que Jaume Valls de Monteugas ha estat escollit 
col·lector de la primera casa delmera de la parròquia 
esmentada. 

30021 22/05/1799 22/05/1799 Circular impresa de don Pedro de Díaz Valdés, bisbe de 
Barcelona, per la qual mana als seus rectors i feligresos 

AMGr. Fons Parròquia de Sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera. Catàleg per cronologia
Actualitzat el gener de 2016       Pàg. 10



declamar diverses oracions i lletanies per tal de Déu afavoreixi 
els espanyols en la guerra que sustenten contra Anglaterra.

30021 26/09/1799 26/09/1799

 

Edicte imprès de Pedro Díaz Valdés, on mana als rectors de les 
seva diòcesi que se celebrin misses i rogatives per tal que Déu 
escolleixi per a succeir el difunt Papa Pius VI el millor candidat 
possible. 

30021 12/11/1799 12/11/1799

 

Edicte imprès de Pedro Díaz de Valdés, bisbe de Barcelona, pel 
qual transmet l'ordre reial per la qual s'obliga els feligresos a 
pagar la butlla de la Croada, lacticinis i el sumari de l'indult 
apostòlic quadragesimal, si volen accedir a la indulgència de 
poder menjar carn durant la Quaresma. 

30022 04/09/1800 04/09/1800

 

Edicte imprès de don Patricio Martínez de Bustos, comissari 
apostòlic general de la Croada, Subsidi i Excusat, on mana 
incrementar l'almoina de la Butlla de la Santa Croada per tal que 
la Monarquia pugui sostenir la guerra contra Anglaterra.

30022 02/12/1800 02/12/1800

 

Edicte de don Patricio Martínez de Bustos, comissari apostòlic 
general de la Croada, Subsidi i Excusat, on publica un breu del 
Papa Pius VII que aclareix com s'ha d'aplicar la indulgència de 
poder menjar carn durant la Quaresma, a fi d'evitar els 
malentesos i desordes que es van cometre durant l'aplicació 
d'anteriors indulgències.

30022 04/04/1801 04/04/1801

 

Circular impresa de Miguel Prats Vilalba que difon l'ordre reial 
per la qual s'exhorta eclesiàstics i feligresos a no desviar-se de 
la doctrina catòlica tradicional

30022 02/10/1801 02/10/1801

 

Edicte imprès de don Patricio Martínez de Bustos, comissari 
apostòlic de la Croada, Subsidi i Excusat, on publica les 
instruccions que el Papa Pius VII dóna per aplicar correctament 
la indulgència que va concedir l'any 1800 permetent menjar carn 
durant la Quaresma.

30022 10/01/1802 10/01/1802

 

Circular dirigida als rectors de les parròquies del deganat del 
Vallès per la qual se'ls demana que notifiquin el nombre de 
baptismes, matrimonis i enterraments que han oficiat, el nombre 
d'exempts del delme que figuren a les seves parròquies, i totes 
les successions transversals que s'han produït per successió 
testada, i mitjançant la qual es demana que cap eclesiàstic vagi 
a la Cort a curar els mals del rei sense prèvia llicència reial.

30022 23/02/1802 23/02/1802

 

Circular impresa de Francisco Sans de Sala, Josep Maria de 
Ponsich i Alòs i Antonio Matas Guàrdia, jutges sotsdelegats, al 
rector de l'església de sant Pere de Vallcàrquera per la qual li 
demanen que pagui les contribucions endarrerides que encara 
ha d'abonar a l'erari reial.

30022 10/07/1802 10/07/1802

 

Circular impresa de don Pedro Díaz de Valdés, bisbe de 
Barcelona, als rectors de la seva diòcesi, on se'ls demana que 
facin diverses misses i rogatives per celebrar dos matrimonis 
reials.

30022 25/10/1802 25/10/1802

 

Circular de Mariano Oliveras de Planes, sotscol·lector d'espolis i 
vacants del bisbat de Barcelona, per la qual demana als rectors 
de la diòcesi barcelonina que trametin al seu degà informació 
necessària per poder percebre el subsidi de la novena part del 
delme. 

30022 02/11/1802 02/10/1803

 

Ordres trameses al rector de l'església de sant Pere de 
Vallcàrquera per les quals es mana trametre periòdicament el 
nombre de baptismes, matrimonis i defuncions i enviar una part 
del delme per a cobrir les necessitats dels pobles del bisbat de 
pa i llavors.
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30022 19/04/1803 19/04/1803

 

Circular impresa de Mariano Oliveras de Planas dirigida al rector
de sant Cristòfor de Monteugues on li tramet instruccions en 
relació a l'aplicació de l'impost de la novena part del delme.

30022 19/04/1803 19/04/1803

 

Circular impresa de Mariano Oliveras de Planas dirigida al rector
de sant Pere de Vallcàrquera on li remet els aclariments fets pel 
col·lector general d'espolis i vacants sobre dubtes en relació al 
subsidi extraordinari del Novè. 

30022 24/05/1803 24/05/1803

 

Circular impresa de Francisco Sans de Sala i Josef Maria de 
Ponsich i Alòs que transmet una ordre de Patricio Martínez de 
Bustos, comissari general apostòlic de la Croada, per la qual 
emplaça els rectors de les parròquies del bisbat de Barcelona a 
abonar el que deuen en concepte de subsidis endarrerits.

30022 31/05/1803 31/05/1803

 

Circular impresa de Blas de Aranza al rector de sant Pere de 
Vallcàrquera a fi que sàpiga que Josef Cortadelles ha adquirit 
l'arrendament del subsidi del Novè i on el commina a abonar-li 
les quantitats que encara no s'han pagat d'aquesta contribució 
pels anys 1800 a 1802. 

30022 10/06/1803 10/06/1803

 

Edicte imprès de Mariano Oliveras de Plana, sotscol·lector 
d'espolis i vacants del bisbat de Barcelona, on mana a delmers i 
els seus col·lectors de l'impost de la novena part del delme de 
les parròquies barcelonines que abonin el que deuen en 
concepte de subsidis endarrerits.

30022 19/12/1803 19/12/1803

 

Circular de Mariano Oliveras als rectors de les parròquies del 
bisbat de Barcelona on se'ls comunica un dictamen reial pel qual
s'exclou els eclesiàstics i beneficiats del subsidi de la novena 
part del delme sempre i quan no superin una còngrua de sis-
cents ducats de velló. 

30022 12/07/1804 12/07/1804

 

Circular dirigida als rectors de les parròquies vallesanes on se'ls 
commina a enviar al bisbat una relació de les collites de blat i 
altres grans que hi ha hagut a les seves jurisdiccions els darrers 
quatre anys.

30022 07/01/1805 07/01/1805

 

Pastoral impresa de Pedro Díaz de Valdés, bisbe de Barcelona, 
on es lamenta de la pirateria dels vaixells anglesos i on exhorta 
els fidels a no comprar productes de contraband o altres articles 
anglesos.

30022 04/03/1805 04/03/1805

 

Circular impresa de Mariano Oliveras de Plana, sotscol·lector 
d'espolis i vacants del bisbat de Barcelona, als rectors de la 
diòcesi barcelonina, per la qual publica diverses ordres reials 
que instrueixen en l'aplicació de la nova exacció consistent en la 
novena part del Delme. 

30022 09/08/1808 09/08/1808

 

Extracte imprès de la primera acta de la Junta Superior del 
Principat de Catalunya, en sessió celebrada el dia 9 d'agost de 
1808. 

30022 20/02/1809 20/02/1809

 

Pastoral impresa de Pablo Sichar, bisbe de Barcelona, per la 
qual explica les raons del seu exili i on exhorta els fidels a 
practicar les virtuts cristianes

30022 20/02/1809 29/05/1814
 
Pastorals impreses dels bisbes de Barcelona escrites en el marc
de la Guerra del Francès. 

30022 26/01/1810 26/01/1810

 

Ordre impresa de la Junta de Presidència en relació a les 
instruccions que s'han d'observar en l'elecció dels diputats de les
Corts.

30022 09/06/1810 09/06/1810
 
Publicació d'un suplement de la Gazeta de València on es dóna 
notícia de les novetats militars que han ocorregut a Granada. 

30022 23/06/1810 23/06/1810 Edicte imprès de la Junta Superior del Principat de Catalunya on
exhorta els catalans a lluitar contra els francesos sense fer cas 
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de les seves proclames i promeses de govern.
30022 28/06/1810 28/06/1810

 

Ban imprès de Juan Manuel de Villena, comandant general de 
l'exèrcit de Catalunya, pel qual prohibeix vendre productes a 
l'exèrcit invasor que ocupa Barcelona.

30022 16/08/1810 05/09/1810

 

Publicació d'un suplement de la Gazeta de València on es 
glossen les gestes bèl·liques del tinent coronel Juan Jalon a 
Benicarló. 

30022 20/08/1810 20/08/1810

 

Notícia publicada de la Gazeta extraordinaria de Valencia on es 
tramet les darreres novetats militars ocurregudes durant la 
Guerra del Francès.

30022 12/09/1810 12/09/1810

 

Publicació extraordinària de la Gazeta de València on es dóna 
notícia de la victòria de la vanguàrdia de la divisió de Pedro 
Villacampa sobre una divisió francesa.

30022 05/10/1810 05/10/1810

 

Publicació extraordinària de la Gazeta de València on es dóna 
notícia de les darreres novetats ocurregudes durant la Guerra 
del Francès

30022 15/01/1811 15/01/1811

 

Ordre impresa de la Junta Superior de Catalunya per la qual 
s'ordena als eclesiàstics de les diòcesis catalanes entregar l'or i 
la plata al govern i on es prohibeix als particulars emprar-ne.

30022 15/01/1811 15/01/1811

 

Edicte imprès de la Junta Superior de Catalunya pel qual 
s'ordena als rectors de les parròquies catalanes entregar la plata
de les seves esglésies per contribuir a l'esforç de la guerra del 
Francès. 

30022 12/02/1811 12/02/1811

 

Ordre impresa de la Junta Superior del Principat de Catalunya 
als justícies del corregiment de Mataró a fi que arrestin els 
posseïdors de mules marcades amb el senyal de l'exèrcit que no
tinguin autorització militar. 

30022 12/02/1811 12/02/1811

 

Ordre impresa de la Junta Superior del Principat de Catalunya 
als justícies dels corregiments catalans a fi que abonin el que 
deuen de les contribucions endarrerides.

30022 24/02/1811 26/02/1811
 
Diari de les discussions i actes de les Corts Generals de Cadis 
dels dies 24 i 26 de febrer de 1811.

30022 04/03/1811 04/03/1811

 

Ban imprès del marquès de Campoverde on exhorta els catalans
a donar articles als hospitals per poder atendre els soldats ferits 
en el marc de la Guerra del Francès.

30022 08/04/1811 08/04/1811

 

Circular impresa d'Antonio Viladomar, governador militar i polític 
interí del corregiment de Mataró, per la qual es difon el 
reglament provisional del Consell de Regència.

30022 05/05/1811 05/05/1811

 

Publicació extraordinària del Diari de Vic d'un manifest pel qual 
es dóna notícies de les novetats militars que han ocurregut a 
Figueres. 

30022 29/05/1811 29/05/1811

 

Proclama del Diari de Vic on es congratula dels últims èxits 
aconseguits en la Guerra del Francès i on exhorta els catalans a 
seguir lluitant. 

30022 02/06/1811 02/06/1811

 

Ordre impresa de don Luis González Torres de Navarra, 
comandant general de l'exèrcit del Principat de Catalunya, 
establint mesures per lluitar contra la deserció i per castigar-la.

30022 05/07/1811 05/07/1811
 
Fragment d'un exemplar del Diari de Vic del dia 5 de juliol de 
1811. 

30022 25/08/1811 25/08/1811

 

Circular impresa de la Junta Superior del Principat dirigida als 
rectors de les parròquies del bisbat de Barcelona on es 
consignen les imposicions que s'assignen a la Direcció General 
d'Hospitals per al seu manteniment.
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30022 25/08/1811 25/08/1811
 
Proclama impresa del general Luis Lacy on desmenteix que 
s'hagi retirat de Catalunya.

30022 28/08/1811 28/08/1811

 

Article del Diari de Barcelona del dia 28 d'agost de 1811 pel qual
es critica les vexacions de l'exèrcit espanyol i s'insta els catalans
a donar suport a la invasió francesa en el marc de la Guerra del 
Francès. 

30022 12/10/1811 12/10/1811

 

Edicte imprès de Francisco Yañez Bahamonde, comissari 
apostòlic reial de les très gràcies de la Croada, el Subsidi i 
l'Excusat, on dóna les instruccions pertinents per tal que els 
feligresos puguin gaudir dels indults de la Santa Croada i de 
menjar carn durant la Quaresma. 

30022 28/10/1811 28/10/1811

 

Circular impresa de la Comissió Corregimental per la qual 
s'exigeix al govern del corregiment de Mataró que torni a escollir 
un vocal per a la Junta Superior del Principat de Catalunya. 

30022 01/11/1811 01/11/1811

 

Ban imprès de la Junta Superior de Catalunya on es decreten 
penes pecuniàries i de presó per tots els qui defraudin l'Estat 
defugint de presentar-se a l'exèrcit.

30022 23/11/1811 23/11/1811

 

Edicte imprès de Ferran VII on es decreta una multa de vint-i-
cinc lliures a tots aquells que portin a sobre el Diari de Barcelona
o qualsevol altre diari patrocinat pels invasors francesos.

30022 29/12/1811 29/12/1811

 

Edicte imprès de la Junta Superior del Principat de Catalunya pel
qual s'exhorta els integrants de les companyies militars de 
reserva a acudir a la instrucció militar si no volen ser sancionats. 

30022 01/01/1812 01/01/1812

 

Circular impresa de la Junta Superior de Catalunya per la qual 
es difon un decret de les Corts Generals de Cadis que estableix 
que qualsevol empleat públic que desobeeixi una ordre a partir 
del tercer dia d'haver-la rebut sigui inhabilitat per exercir el seu 
càrrec. 

30022 18/01/1812 18/01/1812

 

Edicte imprès de Juan O-Ryan Maimó, sotsdelegat de les rendes
reials i patrimonials de Mataró, on exhorta els habitants del 
corregiment a denunciar els desertors de l'exèrcit.

30022 07/02/1812 07/02/1812

 

Ordre impresa del coronel O-Ryan als justícies del corregiment 
de Mataró on els mana enviar a sant Feliu de Codines els 
mossos que s'hagin d'enrolar a l'exèrcit.

30022 20/03/1812 20/03/1812

 

Circular impresa de la Junta Superior de Catalunya on es 
difonen les assignacions acordades en els Congresos de 
Solsona i Tarragona que serviran per dotar els hospitals de 
campanya per soldats ferits en el marc de la Guerra del Francès.

30022 24/02/1815 24/02/1815
 
Sermó imprès del tercer divendres de Quaresma predicat el rei a
la seva capella reial pel mestre Josef Salvador. 

30022 17/09/1820 17/09/1820

 

Observació respectuosa que el pare general dels caputxins ha 
fet a Sa Majestat i a les Corts sobre el dictamen de la Comissió, 
en el seu projecte de reforma dels regulars. 

30022 08/03/1823 20/06/1833
 
Regestos i anotacions provinents de circulars rebudes pel rector 
de sant Pere de Vallcàrquera entre els anys 1823 i 1833

30023 08/06/1823 08/06/1823

 

Edicte imprès de la Junta Provisional del Corregiment de Vic pel 
qual es recorda als feligresos l'obligació de pagar els mateixos 
delmes i primícies que abonaven abans del Trienni Liberal.

30023 19/07/1823 19/07/1823
 
Circular impresa que conté una instrucció per al repartiment del 
subsidi eclesiàstic que cal fer per sostenir l'erari públic.

30023 28/07/1823 28/07/1823

 

Circular impresa del tresorer interí de l'Exèrcit al rector de sant 
Pere de Vallcàrquera on sol·licita informació per tal de saber 
amb exactitud la quantitat de fruits que la parròquia percep en 
qualitat del subsidi del Novè i l'Excusat. 
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30023 31/12/1823 31/12/1823

 

Circular impresa de Pedro José Avellà i José Miguel Prat on 
remeten als rectors de les parròquies del bisbat de Barcelona un
edicte del comissari general de Santa Croada pel qual declara 
que el canvi de govern no altera la validesa dels sumaris de les 
butlles.

30023 23/05/1824 23/05/1824

 

Circular impresa de la Sotsdelegació de Policia del partit de 
Mataró per la qual es tramet al rector de Montmany i 
Vallcàrquera noranta  butlletes per entregar als pobres de 
solemnitat, els quals estan exempts del pagament de la carta de 
seguretat. 

30023 02/06/1824 02/06/1824

 

Pastoral impresa de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, on 
exhorta els seus feligresos a perdonar els qui van causar 
disturbis durant el Trienni Liberal.

30023 09/08/1824 09/08/1824

 

Circular impresa de la Reial Audiència per la qual es tramet una 
ordre reial que conté les instruccions pertinents per tal que es 
pagui la meitat del delme ecliesiàstic que no es va abonar l'any 
1823.

30023 10/09/1824 10/09/1824

 

Circular impresa de la Junta Diocesana del Subsidi Eclesiàstic al
rector de sant Pere de Vallcàrquera on li comunica que ha de 
pagar vuit lliures, deu sous i cinc diners en concepte de subsidi 
eclesiàstic.

30022 24/09/1824 24/09/1824

 

Edicte imprès de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, pel qual 
es publica que el Papa Lleó XII ha prorrogat l'indult pel qual totes
les esglésies poden posseir un altar on es puguin celebrar 
misses per deslliurar els difunts de les penes del Purgatori.

30023 15/03/1825 15/03/1825

 

Edicte imprès de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, on 
publica una ordre del comissari general de la Croada que resol 
els dubtes que s'havien generat en relació a l'aplicació de la 
pròrroga de l'indult concedit pel Papa Pius VII pel qual es permet
menjar carn durant la Quaresma.

30023 08/04/1825 08/04/1825

 

Circular impresa de Juan Romagosa al rector de sant Pere de 
Vallcàrquera on esclareix els dubtes que s'han creat en relació a 
les obligacions dels voluntaris que integren les milícies de 
reialistes urbans.

30023 30/06/1825 30/06/1825

 

Circular impresa de la Junta Diocesana del Sumari Eclesiàstic al 
rector de sant Pere de Vallcàquera, per la qual el commina a 
pagar quatre lliures, cinc sous i dos diners en concepte de 
subsidi eclesiàstic que paguen els seglars que perceben delmes 
eclesiàstics.

30023 01/08/1825 01/08/1825

 

Edicte imprès de Manuel Fernández Varela, comissari apostòlic 
general de la Santa Croada, pel qual es publica que Lleó XII ha 
concedit una pròrroga a l'indult pel qual es permet als feligresos 
menjar carn els dies de Quaresma. 

30023 24/08/1825 24/08/1825

 

Pastoral de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, on exhorta els 
seus feligresos a ser fidels al rei Ferran VII i al règim de la 
monarquia absoluta.

30023 29/08/1825 29/08/1825

 

Acord fet per Anna Maria Planas i el seu fill Jacint Planas amb el
rector de l'església de sant Pere de Vacllàrquera pel qual li 
prometen pagar una pensió anual de 16 sous en concepte de 
misses de Pau Cruells i Maria Quintana, cònjugues, fins que 
puguin saldar el deute que tenen amb ell. 

30023 07/11/1825 07/11/1825

 

Circular impresa que conté una instrucció per al repartiment i 
cobrament del subsidi eclesiàstic de 10 milions de rals anuals 
amb què han de contribuir els béns eclesiàstics a l'erari reial
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30023 07/11/1825 07/11/1825

 

Circular impresa difosa per Juan Pablo Amorós, prevere, que 
conté una addició a la instrucció de 19 de juliol de 1823 pel 
repartiment i recaptació del subsidi eclesiàstic concedit per un 
breu papal del primer d'agost de 1823. 

30023 01/02/1826 01/02/1826

 

Circular impresa de Mariano de Orteu, Mariano Quintana i 
Tomás Spa al rector de l'església de sant Feliu de Vallcàrquera 
on li comuniquen que ha de pagar 13 lliures, 12 sous i 8 diners 
en concepte de subsidis eclesiàstics del periode 1824-1825.

30023 15/02/1826 15/02/1826

 

Circular impresa de Juan Pablo Amorós, prevere i secretari de la
Junta Diocesana del Subsidi Eclesiàstic, al rector de sant Pere 
de Vallcàrquera, on comenta el darrer repartiment que s'ha fet a 
la diòcesi de Barcelona en concepte de subsidi eclesiàstic i on el
commina a col·laborar per garantir el cobrament de la suma.

30023 26/04/1826 26/04/1826

 

Edicte imprès de don Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, pel 
qual publica que el Papa Lleó XII ha concedit el jubileu arreu de 
la Cristiandat i les condicions necessàries per guanyar-ne la 
gràcia.  

30023 08/06/1826 08/06/1826

 

Ofici de José Deordal, rector de l'església de sant Pere de 
Vallcàrquera, al degà del Vallès en el qual respon a quatre 
qüestions plantejades pel degà a tots els rectors de parròquies 
vallesanes. 

30023 10/07/1826 10/07/1826

 

Circular impresa de Pedro José Avellá, vicari general del bisbe 
de Barcelona, al rector de l'església de sant Pere de 
Vallcàrquera, on el commina a trametre les llistes de difunts de 
la parròquia per poder calcular la quantia de l'impost que grava 
els funerals. 

30023 20/09/1827 20/09/1827

 

Pastoral impresa de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, on es 
comenta el decret reial de Ferran VII pel qual s'ordena a l'exèrcit 
sufocar els aldarulls i les protestes polítiques que s'han produït al
Principat. 

30023 02/10/1827 02/10/1827

 

Circular impresa del bisbe de Barcelona per la qual publica i 
comenta una proclama de Ferran VII on ultima els insurrectes 
catalans a rendir-se.

30023 06/03/1828 06/03/1828

 

Edicte imprès de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, on mana 
als rectors de la seva diòcesi vigilar les sagrades formes els dies
de missa a fi d'evitar que siguin robades. 

30023 21/04/1829 21/04/1829

 

Pastoral impresa de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, on 
exhorta els seus feligresos a resar per tal que Déu posi fi als 
terratrèmols que assoten la regió de Múrcia i a donar almoina 
per socórrer els  qui n'han patit els efectes.

30023 03/11/1829 03/11/1829

 

Circular impresa de Pablo de Sichar, bisbe de Barcelona, als 
rectors de les parròquies de la diòcesi,  on els mana que ningú 
confessi cap feligrès si prèviament no l'ha examinat sobre la 
doctrina cristiana. 

30023 07/06/1830 07/06/1830

 

Carta de Gil Esteve a José Deordal, rector de l'església de sant 
Pere de Vallcàrquera, on li retorna el borrador que aquest li 
havia enviat amb anotacions sobre les misses i aniversaris que 
pretén reduir per falta l'almoina amb què mantenir-les.

30023 12/07/1831 12/07/1831

 

Circular del degà del Vallès al rector de sant Pere de 
Vallcàrquera per la qual tramet les instruccions relatives a 
l'aplicació d'un reial decret sobre una exacció forçosa que grava 
els testaments. 

30023 30/06/1832 30/06/1832 Formulari imprès tramès als rectors de les parròquies 
barcelonines per tal que tinguin un model per a confeccionar les 
llistes de difunts que han de servir per calcular el nou impost  
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que grava els funerals. 
30023 04/02/1833 04/02/1833

 

Edicte imprès de Tomás Spa, vicari general del bisbe de 
Barcelona, on es nomena Francesc Estatuet, familiar de 
l'hospital d'orfes de Barcelona, col·lector de l'almoina que els 
fidels donin per dotar la institució, i on es demana als rectors que
exhortin els seus fidels a donar-hi diners.  

30023 24/11/1833 24/11/1833

 

Edicte imprès de Pedro Martínez Sanmartín, bisbe de Barcelona,
on comunica que el Papa Gregori XVI ha concedit un nou jubileu
i on exhorta els rectors de la diòcesi a fer misses i rogatives per 
tal que els fidels n'aprofitin la gràcia.

30023 29/01/1834 29/01/1834

 

Edicte imprès de Pedro Martínez Sanmartín, bisbe de Barcelona,
als rectors de les parròquies de la seva diòcesi on els comunica 
que el Papa Gregori XVI els ha concedit l'indult de l'altar 
privilegiat on es pot resar per alliberar els difunts de les penes 
del Purgatori.

30023 11/03/1834 11/03/1834

 

Circular impresa de la Junta Diocesana del Subsidi Eclesiàstic 
als rectors de les parròquies de la diòcesi on els tramet 
instruccions per a actualitzar el valor de les rendes 
elcesiàstiques subjectes al pagament d'impostos.

30023 23/07/1834 23/07/1834

 

Circular impresa de Tomàs Spa i Nicolàs Draper dirigida als 
rectors de les parròquies barcelonines exigint el pagament de la 
contribució del clergat.

30023 23/09/1834 23/09/1834

 

Fragment d'un llibre de rendes que consigna els censos que el 
rector de sant Pere de Vallcàrquera ha de cobrar anualment a 
diversos propietaris establerts per la Casa Xicola per tal de dotar
les misses fundades per la salvació de les ànimes d'Antònia, 
Francesc i Anton Francesc Trias.

30023 06/03/1835 06/03/1835

 

Circular impresa de la Junta Diocesana al rector de sant Pere de
Vallcàrquera on es fixen les quantitats que cal pagar en 
concepte de repartiment individual.

30023 29/02/1836 29/02/1836

 

Circular impresa de la Junta Diocesana al rector de l'església de 
sant Pere de Vallcàrquera on es fixa la quantitat que cal pagar 
en concepte de subsidi eclesiàstic del període 1834-1835.

30023 01/04/1836 01/04/1836

 

Edicte imprès de Mariano Liñan, comissari apostòlic del subsidi 
del clergat i de les gràcies de l'Excusat i la Santa Croada, on 
comunica que el Papa Gregori XVI ha prorrogat un any més 
l'indult pel qual es pot menjar carn durant la Quaresma sota 
certes condicions. 

30023 16/09/1836 16/09/1836

 

Circular impresa de Francisco Soler, sotsecretari de la Comissió 
d'Armament i Defensa de Barcelona, per la qual es mana al 
rector de sant Pere de Vallcàrquera que proporcioni informació 
sobre els beneficis eclesiàstics de la seva parròquia. 

30023 15/05/1840 15/05/1840

 

Circular impresa de José Casas, vocal secretari de la Junta 
Diocesana de Barcelona, a fi que envïi informació sobre l'estat 
dels comptes vinculats a les rendes eclesiàstiques de l'any 1839.

30023 06/1840 06/1840

 

Circular impresa del bisbat de Barcelona als rectors de la diòcesi
on se'ls ordena celebrar misses a mesura que Isabel II, Maria 
Cristina de Borbó i Maria Lluïsa Fernanda s'acostin a Barcelona, 
ciutat que visitaran properament.

30023 12/06/1840 12/06/1840

 

Pastoral impresa de don Pedro Martínez Sanmartín, bisbe de 
Barcelona, on exhorta els seus feligresos a perdonar els qui 
hagin comès faltes durant la I Guerra Carlina

30023 13/07/1840 13/07/1840 Circular impresa de Miguel Belza, de la Intendència de la 
Província de Barcelona al rector de sant Pere de Vallcàrquera   
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on sol·licita informació sobre els delmes i primícies que es 
paguen a la parròquia.

30023 13/07/1840 13/07/1840

 

Circular impresa de Miguel Belza, de la Intendència de la 
província de Barcelona, al rector de sant Pere de Vallcàrquera, a
fi que subministri informació sobre els fruits i primícies que es 
perceben a la seva parròquia.

30023 26/07/1840 26/07/1840

 

Circular impresa de la Comissaria d'Obra Pia de Jerusalem del 
bisbat de Barcelona al rector de sant Cristòfor de Monteugues 
on li demana que exhorti els seus feligresos a donar almoina i 
que li trameti les quantitats que s'han donat i que s'han obtingut 
del subsidi que grava els testaments. 

30023 06/12/1840 06/12/1840

 

Circular impresa de Juan de Sanmartín, secretari de la Junta de 
Dotación de Culte i Clergat de Barcelona, on tramet les 
instruccions necessàries al rector de sant Pere de Vallcàrquera 
per tal de poder controlar les col·lectes sobre fruits i primícies 
dels pagesos de la seva parròquia. 

30023 06/12/1840 06/12/1840

 

Circular impresa de la Junta de Dotació del Culte i el Clergat de 
la diòcesi de Barcelona on dóna instruccions al rector de sant 
Pere de Vallcàrquera per evitar endarreriments en el pagament 
de les contribucions. 

30023 13/02/1841 13/02/1841

 

Circular impresa de Pablo de Puiguriguer Dorda, de la Junta de 
Dotació del Culte i el Clergat de la diòcesi de Barcelona, a fi de 
prevenir el rector de sant Pere de Vallcàrquera per tal que a 
finals de mes tingui llestos els comptes generals de març de 
1840 a febrer de 1841. 

30023 04/04/1841 03/12/1854

 

Rebuts de les quantitats pagades per l'obrer de l'església de 
sant Pere de Vallcàrquera a diversos candelers des de 1841 a 
1854. 

30024 20/01/1846 20/01/1846

 

Edicte imprès de Pedro Martínez Sanmartín, bisbe de Barcelona,
pel qual trasllada la festivitat de Sant Mateu a fi que no 
coincideixi amb el Carnestoltes, la qual cosa podria fer que els 
feligresos no observessin el dejuni que cal practicar durant la 
festivitat del sant.

30024 22/12/1846 22/12/1846

 

Edicte imprès de Pedro Martínez Sanmartín, bisbe de Barcelona,
on comunica als seus feligresos que l'any vinent guanyaran la 
gràcia del jubileu si peregrinen a la catedral de Santiago de 
Compostela. 

30024 11/01/1847 11/01/1847

 

Edicte imprès de Pedro Martínez Sanmanrtín, bisbe de 
Barcelona, on difon l'indult concedit per Pius IX pel qual es 
prorroga la gràcia de l'altar privilegiat on es pot pregar per 
alliberar els difunts de les penes del Purgatori, que es podrà 
instituir en totes aquelles esglésies que paguin la butlla de la 
Santa Croada. 

30024 29/04/1847 29/04/1847

 

Edicte imprès de Pedro Martínez de Sanmartín, bisbe de 
Barcelona, pel qual publica el jubileu concedit pel Papa Pius IX i 
els actes que cal fer per obtenir-ne la gràcia.

30024 10/08/1848 10/08/1848

 

Pastoral de Pedro Martínez de Sanmartín, bisbe de Barcelona, 
dirigida al clergat de la diòcesi amb motiu d'haver-se reanudat 
les relacions de la Santa Seu amb el govern espanyol.

30024 30/10/1848 30/10/1848

 

Edicte de Joan Palau, vicari general del bisbat de Barcelona, pel 
qual fixa els requisits necessaris que han de reunir els feligresos 
per poder ser casats pels rectors de la diòcesi. 

30024 27/06/1850 27/06/1850 Circular impresa de Ramon de Ezenarro Royo, vicari general del
bisbe de Barcelona, que conté les instruccions que han de 
seguir els rectors de la diòcesi per tal de garantir l'autenticitat 
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dels seus certificats.
30024 10/12/1850 10/12/1850

 

Edicte imprès de José Domingo Costa i Borràs, vicari general del
bisbe de Barcelona, pel qual publica que el Papa Pius IX ha 
concedit la indulgència del jubileu i on fixa les diligències que cal
complir per obtenir-ne la gràcia.

30024 16/01/1851 16/01/1851

 

Ofici de la Comissió investigadora de memòries de misses i 
altres fundacions de la província de Barcelona per la qual es 
remet una circular al rector de sant Pere de Vallcàrquera on se li 
demana que subministri informació sobre els fruits i els censos 
que es perceben a la seva parròquia.

30024 26/01/1852 26/01/1852

 

Edicte imprès de Josep Domingo Costa Borràs, bisbe de 
Barcelona, on trasllada el dia de dejuni que cal fer per la 
festivitat de sant Mateu a una altra jornada a fi d'evitar que 
coincideixi amb el Carnestoltes. 

30024 28/02/1852 28/02/1852

 

Circular impresa de la Comissaria General de la Croada al rector
de l'església de sant Pere de Vallcàrquera on li tramet un edicte 
pel qual es notifica que el Papa Pius IX ha concedit la 
indulgència de poder menjar carn els dies que estava prohibit 
fer-ho sota certes condicions. 

30024 28/04/1852 28/04/1852

 

Pastoral impresa de José Domingo Costa i Borràs, bisbe de 
Barcelona, on adverteix els seus feligresos que no llegeixin 
llibres que s'aparten de la doctrina catòlica tradicional i on 
defensa l'ordre dels jesuïtes de les crítiques aparegudes en 
alguns escrits.

30024 10/06/1853 10/06/1853
 
Edicte imprès de l'arquebisbe de Tarragona on exhorta els seus 
feligresos a no llegir ni defensar el diari "El Tron i la Constitució".

30024 12/08/1854 12/08/1854

 

Edicte imprès de José Domingo Costa Borràs, bisbe de 
Barcelona, on exhorta els eclesiàstics de la diòcesi a la caritat i a
l'assistència dels malalts per erigir-se com a model a seguir pels 
feligresos del bisbat.

30024 15/11/1854 15/11/1854

 

Edicte imprès de José Domingo Costa, bisbe de Barcelona, pel 
qual publica la gràcia del jubileu concedida per Pius IX i els 
actes que els feligresos han de fer per obtenir-ne la indulgència.

30024 01/12/1854 01/12/1854
 
Al·locució de Piux IX sobre les definicions dogmàtiques de la 
Immaculada Concepció

30024 11/03/1856 11/03/1856

 

Circular impresa del govern eclesiàstic de la diòcesi de 
Barcelona al rector de Vallcàrquera, Figaró i Montmany on es 
tramet còpia de les intruccions que el bisbe d'Orihuela transmet 
als fidels per tal de poder procedir a la benedicció de la pila 
baptismal i a l'administració de l'esmentat sagrament el sant 
Dissabte. 

30024 05/06/1856 05/06/1856

 

Ofici de l'arxiprest de Granollers al rector de l'església de sant 
Pere de Vallcàrquera on li demana que subministri la informació 
necessària que necessita el bisbat per continuar treballant en el 
projecte de divisió de la diòcesi.

30024 26/01/1859 26/01/1859

 

Ofici de l'arxiprest de Granollers al rector de Vallcàrquera on li 
tramet còpia d'una lletra del bisbe per la qual contesta els dubtes
i reclamacions presentades per dos rectors en relació a les 
ordres promulgades per a millorar l'administració de les 
parròquies de la diòcesi.

30024 13/07/1869 13/07/1869
 
Llicència de Ferriol Agulló, degà del Vallès, a Joan Bellavista i 
Concepció Vila, a fi que puguin contraure matrimoni. 

30024 20/08/1886 20/08/1886 Arrendament fet per Ramon Guinovart Domingo, rector de la 
parròquia de sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera, a favor            
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de Salvador Portet Cullet, de Tagamanent, de la casa rectoral de
la la parròquia esmentada.

30024 14/06/1890 21/05/1896

 

Llicències atorgades per Pedro Jaime Barba Rius, degà del 
Vallès, a favor de tres parelles a fi que puguin ser casats pel 
rector de la parròquia de sant Rafael del Figaró i Vallcàrquera.

30024 01/11/1890 01/11/1890

 

Arrendament fet per Gaietà Viaplana, ecònom de Figaró i 
Vallcàrquera, a favor de Pere Valls, d'una peça de terra adjacent
a la rectoria.

30024 01/07/1891 01/07/1891

 

Consueta de la parròquia de sant Rafael del Figaró i 
Vallcàrquera elaborada per Gaietà Viaplana, prevere i ecònom, 
on es recullen els costums de la parròquia en relació a les 
misses i rogatives que s'oficien al llarg de l'anyi els actes de 
culte que s'hi practiquen. 

30024 25/11/1892 25/11/1892

 

Circular impresa del comissari apostòlic general de la Santa 
Croada als rectors de les parròquies espanyoles on els tramet 
les disposicions reials que emanen del reglament de la gràcia de
la Croada i s'eviti que els feligresos que volen gaudir de la gràcia
de poder menjar carn durant la Quaresma no  paguin els 
corresponents sumaris. 

30024 14/12/1897 02/11/1904
 
Comptes de la parròquia de sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera 
des del 14 de desembre de 1897 al 22 de novembre de 1904

30024 06/03/1901 12/12/1907

 

Rebuts abonats pel rector de sant Rafael de Figaró a diversos 
particulars en concepte d'obres, serveis i subministrament de 
materials.

30024 31/12/1901 31/12/1901
 
Comptes de la cereria de Sant Josep presentats a Alejo Pineda, 
rector de sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera.

30024 28/06/1903 28/06/1903

 

Contracte adjudicat per Alejo Pineda, rector de l'església 
parroquial de sant Rafael de Figaró, a favor de Sebastian Bosch,
contractista de la Garriga, per a realitzar les obres de reparació 
de l'església esmentada. 

30024 01/08/1903 01/05/1920

 

Correspondència tramesa entre la secretaria de la Cambra i 
Govern del bisbat de Barcelona, el rector de sant Rafael de 
Figaró i diversos particulars amb motiu de la nova reconstitució 
de la tinença de Vallcàrquera.

30019 31/10/1903 08/02/1904
 Pergamí que conté un fragment de partitura musical

30024 01/11/1903 01/11/1903

 

Arrendament fet per Aleix Pineda, rector de la parròquia de sant 
Rafael de Figaró, a favor de Pere Valls Picañol, d'una peça de 
terra situada a Vallcàrquera.

30024 16/01/1904 16/01/1904

 

Pergamí que conté una indulgència del Papa Pius X per la qual 
es concedeix als feligresos que visitin l'església de sant Rafael 
de Figaró el dia dos d'agost dels propers set anys una gràcia 
equivalent a la de la Porciúncula.

30019 08/02/1904 18/05/1904
 Fragment d'un censal redactat pel notari Pau Tambor.

30019 10/02/1904 24/08/1904

 

Inventari dels testaments que custodia l'arxiu de l'escrivania de 
l'església de Vallcàrquera, 
Juntament amb un índex del manual d'Antoni Esteve i Rafael 
Franch.

30019 08/04/1904 09/04/1904

 

Fragment d'un manual notarial que conté un parell d'instruments 
notarials incomplerts
Firmats per particulars de la parròquia de sant Pere de 
Vallcàrquera
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30019 17/04/1904 17/04/1904 Regest del testament de la difunta esposa de Miquel Terès
30019 20/04/1904 23/04/1904

 

Fragment d'un pergamí que consigna la fundació d'un aniversari 
feta per Pere Busquí, 
notari de Granollers, i la seva muller Elionor, filla de Gerard Ros, 
notari de Granollers, a l'església de 
Sant Esteve de Granollers.

30019 18/05/1904 07/07/1904

 

Donació feta per Isabel Paula, vídua de Bartomeu Parera, de la 
parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera, a favor del seu fill 
Gabriel Parera, de cent ducats que té en concepte de dot 
nupcial, dels quals se'n reserva deu lliures per la seva 
manutenció.

30019 18/05/1904 26/08/1904
 
Pergamí que conté una relació de persones subjectes al 
pagament de determinats censos i delmes.

30019 01/08/1904 20/09/1904

 

Arrendaments de Galceran de Pinós entre d'altres senyor de la 
casa de Granollers. I capítols judicials de dos processos civils, 
en els quals prenen part Josep Galceran Pinós i el rector de 
l'església de sant Pere de Vallcàrquera.

30019 15/08/1904 17/09/1904
 Inventari de pagaments fets per Benet Miguel Boixeda

30019 26/08/1904 15/10/1904

 

Nota de les peces de terra situades sota la riera que cal vendre 
respectant el dret de fadiga de Valls i sota la condició que els 
seus propietaris cedeixin el pas al bestiar de la casa d'en Valls

30019 26/08/1904 04/12/1904
 
Llibreta que conté les misses i aniversaris que diàriament ha de 
celebrar el rector el l'església de sant Pere de Vallcàrquera.

30019 26/08/1904 04/12/1904

 

Memorial dels pagaments que Magdalena Mirambell, vídua de 
Valentí Mirambell, pagès de la parròquia de sant Pere de 
Vallcàrquera, ha de fer en concepte de deutes i llegats del seu 
difunt marit.

30019 26/08/1904 04/12/1904
 
Gravats del segle XVIII que representen escenes de la Passió 
de Crist.

30019 07/09/1904 13/09/1904
 Comptes dels tutors i curadors dels pubills de can Bofill.

30019 08/09/1904 14/09/1904
 
Comptes que consignen el que deuen els masovers del mas 
Bofill als hereus del mas.

30019 11/09/1904 20/09/1904

 

Ofici del capítol de canonges de la Seu de Barcelona al rei Felip 
V pel qual es demana que es respectin els drets, privilegi i 
costums de l'estament eclesiàstic.

30020 20/09/1904 09/11/1904
 Arbre genealògic que il·lustra la descendència de Pablo Rubio.

30020 15/10/1904 23/01/1905

 

Formulari de clàusules notarials per incloure en contractes 
d'arrendament, amb especial menció dels pactes que cal acordar
en relació a la moneda de pagament.

30020 01/11/1904 02/11/1904

 

Lletra executòria per la qual es respon a l'apel·lació presentada 
per Bartolomeu Xicola en el plet que manté amb el rector de 
l'església de sant Pere de Vallcàrquera sobre l'ús de certes 
aigües.

30020 09/11/1904 29/12/1904 Apunts relatius a la naturalesa jurídica de la figura del contracte
30021 15/11/1904 16/11/1904

 

Edicte imprès que conté les declaracions de don Manuel Ventura
Figueroa, comissari general de la Croada, sobre l'indult apostòlic
que permet menjar carn durant la Quaresma.

30021 22/11/1904 22/11/1904

 

Circular impresa que conté una còpia de les divuit proposicions 
emanades de les ordres i edictes reials i eclesiàstics que 
prohibeixen als espanyols practicar el contraban.  
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30021 30/11/1904 30/11/1904

 

Circular impresa que difon quatre articles del reglament del 
govern del Monte Pío Militar expedit pel rei el dia 1 de gener de 
1796

30022 04/12/1904 23/01/1905

 

Formulari imprès que els rectors de sant Pere de Vallcàrquera 
poden utilitzar per certificar l'entrega d'expòsits a l'Hospital de la 
Santa Creu de Barcelona. 

30022 04/12/1904 23/01/1905

 

Resum del testament de Rosa Puig Dosrius en què nomena 
marmessor el rector de Vallcàrquera i on elegeix ser enterrada al
cementiri de l'església parroquial.

30022 12/12/1904 18/12/1904
 
Proclama impresa dirigida als soldats que serveixen a l'exèrcit 
francès on els convida a desertar i a passar-se al bàndol anglès.

30022 16/12/1904 16/12/1904

 

Models de passaports del corregiment de Mataró que 
s'expedeixen a favor de particulars per tal que puguin transitar 
lliurement pel país durant quinze dies.

30023 29/12/1904 02/01/1905

 

Inventari de les misses i aniversaris que ha d'oficiar el rector de 
sant Pere de Vallcàrquera en memòria dels difunts des de l'any 
1825 a 1829

30023 29/12/1904 17/02/1905

 

Instruccions impreses de la diòcesi de Barcelona als deganats 
del bisbat per tal que se subministri informació de caire 
econòmic sobre les seves parròquies. 

30023 03/01/1905 06/01/1905
 
Relació dels difunts que han mort a la parròquia de sant Pere de 
Vallcàrquera entre els anys 1830 i 1833.

30023 05/01/1905 05/01/1905

 

Comptes que consignen les quantitats que Jaume Valls Figuera 
ha de cobrar de particulars del Figaró i Vallfigueres a compte de 
la sagristia de sant Pere de Vallcàrquera.

30024 17/02/1905 08/04/1905
 
Registre dels béns immobles i drets reials de la parròquia de 
sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera.

30024 02/03/1905 08/03/1905
 
Comptes de càrrecs i dates del rector de la parròquia de 
Vallcàrquera dels anys 1888-1894.

30024 14/03/1905 03/05/1905
 
Formulari imprès que ha de servir de model per consignar 
instruments notarials d'arrendament de propietats immobles.

30025 11/04/1905 14/04/1905

 

Informes de Narciso Vilarrasa Alemany, rector de la parròquia de
sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera, on subministra al seu bisbe
la informació sol·litada en el marc de la visita pastoral de l'any 
1928.

30025 19/04/1905 19/04/1905
 Censos de les famílies que resideixen a Figaró.

30024 01/05/1905 01/05/1905

 

Renovació de l'arrendament fet per Antoni Guilló, rector de sant 
Rafael de Figaró i Vallcàrquera, a favor de Pere Valls Picañol, 
d'una peça de terra situada a Vallcàrquera.

30024 01/11/1906 01/11/1906

 

Arrendament fet per Antoni Guilló, rector de sant Rafael de 
Figaró i Vallcàrquera, a favor de Manel Freixas Moré, de les 
cases i peces de terra que la rectoria posseeix a Vallcàrquera.

30024 11/11/1906 11/11/1906

 

Certificat de matrimoni de Josep Presseguer Pla i Àngela Camps
Vernet expedit per Antoni Guilló, rector de sant Rafael de Figaró 
i Vallcàrquera.

30024 29/11/1906 17/12/1930

 

Autoritzacions expedides pel Deganat del Vallès a favor del 
rector de sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera per tal que casi 
diversos particulars de la seva parròquia amb les seves 
respectives parelles.

30024 18/02/1909 18/02/1909
 
Relació dels comptes relatius a les obres de reparació de la 
rectoria de Vallcàrquera

30024 02/06/1909 02/06/1909 Certificat de l'acte definitiu del govern de la diòcesi de Barcelona 
pel qual s'accepta dotar Vallcàrquera amb un sacerdot, per la 
qual cosa es decreta que es repari la rectoria de Vallcàrquera     
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i que es puguin usufructuar les terres que posseeix l'església. 
30025 22/03/1911 09/05/1911

 

Certificats expedits per Antoni Guilló, rector de sant Rafael de 
Figaró i Vallcàrquera, acreditatius del consentiment que els 
pares de Pere Coll Junqueres i Domènech Solà Ventura donen 
als seus fills per casar-se.  

30025 12/06/1911 12/06/1911

 

Certificat expedit per Antoni Guilló, rector de sant Rafael de 
Figaró i Vallcàrquera, acreditatiu del consentiment atorgat per 
Carme Fàbregues al seu fill Josep Pou a fi que pugui casar-se.

30025 01/11/1911 01/11/1911

 

Arrendament fet per Antoni Guilló, rector de sant Rafael de 
Figaró, a favor de Ramon Vilà, d'una peça de terra situada a 
Vallcàrquera.

30025 09/02/1914 09/02/1914

 

Certificat expedit per Mariano Salgo, secretari del Jutjat 
municipal de Montmany, acreditatiu del consentiment atorgat per
Bàrbara Soldevila Puig a la seva filla Gràcia Mar a fi que es 
pugui casar amb Ramon Solar Blancafort.  

30025 31/12/1916 31/12/1916
 
Comptes de l'Obra de la parròquia de sant Rafael de Figaró i 
Vallcàrquera.

30025 18/08/1917 11/02/1921
 
Expedient de la fundació de les misses instituïdes per llegat 
testamentari de la difunta Josefa Clos Duch.

30025 22/11/1919 22/11/1919

 

Circular impresa de la Secretaria de Cambra del bisbat de 
Barcelona que comunica al rector de sant Rafael de Figaró un 
decret del vicari general pel qual s'aprova l'usdefruit de les terres
de l'església de sant Pere de vallcàrquera

30025 02/06/1920 13/02/1921

 

Certificats de matrimoni expedits per l'ecònom de Figaró i 
Vallcàrquera acreditatius del consentiment que els pares donen 
a diversos particulars de la parròquia que desitgen casar-se.

30025 11/07/1920 11/07/1920

 

Certificat expedit per Juan Bautista Pitarch Meseguer, rector de 
l'església de Chilches (Castelló), acreditatiu de la condició de 
solter de Baptista Samuel Esteve Mingarró.

30025 14/10/1920 14/10/1920

 

Ofici de la Secretaria de Cambra i Govern de la diòcesi de 
Barcelona al rector del Figaró a fi que faci un inventari dels 
objectes de culte de l'església de Vallcàrquera i en remeti les 
claus al bisbat quan el tinent de la parròquia abandoni el seu 
càrrec

30025 24/11/1920 24/11/1920

 

Certificat expedit per Magí Vidal, ecònom de la parròquia de 
Figaró i Vallcàrquera, acreditatiu del consentiment atorgat per 
Joan Escoda Ortiz a favor de la seva filla Maria per tal que pugui
contraure matrimoni amb Esteve Suñol Lladós.

30025 01/01/1921 01/01/1924
 
Comptes de l'Obra de la parròquia de sant Rafael de Figaró i 
Vallcàrquera des de 1920 a 1924.

30025 25/04/1922 25/04/1922

 

Certificat expedit per Magí Vidal, ecònom de la parròquia de sant
Rafael de Figaró i Vallcàrquera, acreditatiu dels béns mobles i 
immobles del seu curat.

30025 25/04/1922 25/04/1922

 

Certificat expedit per Marià Salgot, secretari de l'Ajuntament de 
Montmany i Vallcàrquera, acreditatiu dels béns mobles i 
immobles que posseeix la rectoria de sant Rafael de Figaró i 
Vallcàrquera.

30025 28/04/1922 22/10/1924
 
Expedient de la inscripció de les finques de la rectoria de Figaró i
Vallcàrquera al Registre diocesà de propietats eclesiàstiques. 

30025 13/05/1922 13/05/1922

 

Certificat expedit per l'ecònom de sant Rafael de Figaró i 
Vallcàrquera acreditatiu del consentiment que el pare de Mercè 
Surigué Bellera li atorguen per tal que es casi amb Jaume Pont 
Vila.
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30025 13/05/1922 20/05/1922

 

Certificats de matrimoni expedits per l'ecònom de sant Rafael de 
Figaró i Vallcàrquera acreditatius del consentiment que la mare 
de Montserrat Argemí Soldevila i Jaume Pont Vila donen als 
seus fills per poder contraure matrimoni amb les seves 
respectives parelles.

30025 02/02/1923 02/02/1923

 

Certificat expedit per l'ecònom de sant Rafael de Figaró i 
Vallcàrquera acreditatiu del consentiment que els pares de Maria
Argemí Soldevila li atorguen per tal que es pugui casar amb 
Juan Barnadí Costa

30025 13/07/1923 13/07/1923

 

Circular impresa de la Junta de Conservació i Reparació de 
Cases Rectorals del bisbat de Barcelona a l'ecònom de Figaró i 
Vallcàrquera en què li demana que aboni 125 pessetes en 
concepte de garantia per l'Obra de la casa rectoral. 

30025 25/09/1923 25/09/1923

 

Certificat expedit per l'ecònom de sant Rafael de Figaró i 
Vallcàrquera acreditatiu del consentiment que Josep Roger 
Bayona atorga a la seva filla Carme a fi que es pugui casar amb 
Frederic Aregall.

30025 08/10/1923 08/10/1923

 

Certificat expedit per l'ecònom de sant Rafael de Figaró i 
Vallcàrquera acreditatiu del consentiment que el pare de Teresa 
Puig Roger li atorguen per tal que es pugui casar amb Lluis 
Portet Massó. 

30025 06/08/1925 06/08/1925

 

Ofici de la Secretaria de la Cambra i Govern del bisbat de 
Barcelona al rector de Figaró pel qual li comunica que Miquel 
Ordeig ha estat autoritzat per predicar i confessar amb motiu de 
la festa del Sagrat Cor de Jesús.

30025 23/06/1927 23/06/1927

 

Ofici de la secretaria de Cambra del bisbat de Barcelona al 
rector de sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera pel qual s'autoritza
a celebrar una tercera missa durant les festivitats de precepte 
mentre hi hagi necessitat de fer-ho.

30025 19/11/1928 19/11/1928

 

Ofici del rector de sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera al bisbe 
de Barcelona on li comunica que ha entregat a la Secretaria de 
Cambra i Govern del bisbat la informació i documentació 
requerida durant la darrera visita pastoral.

30025 14/12/1929 14/12/1929

 

Certificat de matrimoni expedit pel rector de sant Rafael de 
Figaró i Vallcàrquera a favor de Miquel Pla Puig i Maria Asunción
Coll Roger

30025 01/01/1930 01/01/1930

 

Consueta de la parròquia de sant Rafael del Figaró i 
Vallcàrquera on es recullen els costums de la parròquia en 
relació a les misses i rogatives que s'oficien al llarg de l'any i als 
actes de culte que s'hi practiquen.

30025 1936 1936
 
Censos de les famílies que resideixen a Figaró.
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