
COL·LECCIÓ DE PERGAMINS. 
CATÀLEG CRONOLÒGIC

Data Ref. UI Tipologia documental Descripció

27/11/1122 1 20727 Establiment

Saura, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, per instància de Guillem Cerdany hebdomadari del monestir, reconeix a Ramon 
Vall, de la parròquia de Santa Maria de Caldes un honor a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall. I, més tard, 
Valença, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, estableix al matrimoni Florença i Bernat un mas situat a la parròquia de 
Santa Eulàlia de Corró d'Avall, al lloc anomenat Ribalta. 

20/12/1141 1863 20768 Donació Carta de donació de Guillem [d'Hostoles?], Senescal, i els seus fills Guillem Raimon i Oto.

04/05/1176 2 20718 Establiment 
de masos

El matrimoni Guillema i Bernat de Bigues, estableixen a Guillem Junell el mas Infern de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

12/11/1178 3 20705 Donació El matrimoni Guila i Bertran lliuren al seu fill Arnau el mas Flix de la parròquia de Sant Pere de Bigues i tot el que tenen a la 
parròquia de Sant Vicenç de Riells.

10/03/1185 4 20701 Establiment 
de terres

Bernat, prior de Sant Miquel del Fai, estableix a Berenguer i a la seva dona Elisenda dues peces de terra situades a la 
parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Coromina.

11/09/1187 5 20718
Donació 

de dot/esponsalici
Ramon Divinas, amb el consentiment de la seva mare, dóna a la seva esposa Guillema, en esponsalici, els drets que té en el 
mas Divinas de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

28/02/1199 6 20727 Commutació El matrimoni Guillema i Arnau Solà commuten amb els clergues de l'església de Sant Pere de Vilamajor una peça de terra 
situada a la Llobera per una altra peça de terra de la Romegosa. 

18/09/1208 7 20718 Donació 
de dot/esponsalici

Guillema Ferrer lliura al seu espòs Guillem el mas Flix, l'honor de la Fàbrega i el mas Busclarós, situats a las parròquies de 
Sant Pere de Bigues i de Santa Eulàlia de Ronçana. I Guillem dóna a la seva muller Guillema l'esponsalici.
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06/04/1212 8 20718 Establiment El matrimoni Sibil·la i Pere Montornès, estableixen a Bernat Rosari els drets que tenen a les mesures d'oli del mercat de 
Granollers. 

13/06/1212 9 20705 Permuta
El matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la 
parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té 
al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol,  i cent deu sous.

27/11/1216 10 20701 Establiment 
de terres

Ponç Guall i [Ferrer], batlle reial de [Vilamajor], estableixen a [...] una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de 
[Vilamajor].

31/08/1218 11 20705
Donació 

de dot/esponsalici
Dolça, filla òrfena de Guillem Jovell i de Pereta, dóna en esponsalici a Joan Formiguera el mas on habita, un molí i un honor 
que té al lloc anomenat l'Infern.

13/09/1218 12 20705 Establiment 
de terres

Arnau Villar estableix a Dolça, filla de Guillem Jovell, un honor situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc 
anomenat el Flix.

28/05/1219 13 20705
Establiment 
de terres

Ermessenda Lladrer i el seu pare, Pere, estableixen al matrimoni Elisenda i  Pere Riba una peça de terra situada a la 
parròquia de Sant Andreu de Samalús, al lloc anomenat Illa.

13/04/1222 14 20718 Venda de terres El matrimoni Ermessenda i Pere Soler, de Sentmenat, venen a Arnau de Sant Fruitós, una propietat que tenen a la parròquia 
de Santa Maria de Caldes de Montbui, al lloc anomenat les Canalies.

16/08/1225 15 20718
Establiment 
de masos

Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maira i Pascual.

16/08/1225 16 20727 Establiment 
de masos

Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual.

15/09/1227 17 20701
Donació 

de dot/esponsalici
Elisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

24/04/1228 18 20727 Venda de terres El matrimoni Berenguera i Ramon Lledó venen al matrimoni Ramona i Ramón Corró dos camps situats a la parròquia de 
Santa Eulàlia de Corró, al lloc anomenat el Coll Conpixat.

19/02/1236 19 20701 Donació Guillem Vilella dóna al seu fill Ramon el mas que té a la parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Oliba Sadola.

20/05/1239 21 20718 Concòrdia Concòrdia entre Joan Infern i Guillem Berenguera amb la seva filla Guillema sobre l'honor de la Taxonera.
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20/05/1239 20 20701 Concòrdia Concòrdia entre Joan Infern i Guillem Berenguera sobre l'honor del lloc anomenat les Texoneres.

22/01/1245 22 20701 Establiment 
de terres

Ramon Formiguera estableix a Joan Infern de Bigues l'honor que té a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc 
anomenat Adumea de Masclares.

08/06/1247 23 20701
Establiment 
de terres

Ramon Formiguera estableix a [...] de Bigues una peça de terra situada al lloc anomenat el Bosc de Santa Eulàlia.

05/11/1247 24 20718 Concessió A la presència d'Ermessenda, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, Ramon Mataró adjudica els béns de Berenguer de 
Palaudàries, difunt, als hereus de la seva filla Dolça.

20/12/1249 25 20705 Decret Ermessenda, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, decreta que els béns de Berenguer de Palaudàries, difut, són propis 
d'Arnau Valls.

24/11/1253 26 20705 Donació Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, lliura el mas Infern a la seva filla Pereta.

24/11/1253 27 20705 Donació 
de dot/esponsalici

Pereta, filla de Joan Infern, signa un esponsalici de trescents sous a favor del seu espòs Ferrer Colomer.

27/12/1258 28 20705
Establiment 
de terres

El matrimoni Elisenda i Arnau Valls, estableixen a Pere Serra els honors que tenen prop l'alzina de Sant Esteve de 
Palautordera, prop del camí que va de Montbui a Barcelona.

01/06/1260 29 20718 Establiment 
de terres

Pere, abat de Sant Cugat del Vallès, estableix a Arnau Valls uns honors situats a la parròquia de Sant Esteve de Parets.

13/12/1261 30 20705
Donació 

de dot/esponsalici
Pere Mateu, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fa donació dels seus béns a la seva esposa Maria en concepte 
d'esponsalici.

23/01/1262 31 20718 Donació 
de dot/esponsalici

Guillem Pauses, de la parròquia de Santa Maria de Caldes, dóna al seu fill Arnau, com a esponsalidi, part dels drets que té al 
mas de Sant Fruitós.

06/09/1266 32 20718 Establiment Guillem Vilella estableix al matrimoni Dolça i Bernat Corts els arbres de l'honor que tenen prop del mas Vilella, a la parròquia 
de Caldes de Montbui.

13/11/1266 33 20727 Venda El matrimoni Berenguera i Arnau Vendrell venen a Arbert Rosas els drets que tenen en les mesures d'oli del mercat de 
Granollers.

13/11/1266 34 20727 Venda El matrimoni Berenguera i Arnau Vendrell venen a Arbert Rosas els drets que tenen en les mesures d'oli del mercat de 
Granollers.
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06/02/1270 1870 20768 Àpoca de Dot Simona, filla de Guillelma i del difunt Bernat Forner, reconeix a Berenguer, fill de Carbonell, i marit seu, haver rebut la 
donació "propter nuptias" i l'esponsalici.

23/12/1270 35 20727 Fundació Ermessenda de Congost funda un benefici a l'església de Sant Muç de Cànoves.

17/04/1271 36 20718 Venda Bernat Falguera i el seu fill Berenguer, venen a Bernat Ganengol, de la parròquia de Mollet, els béns que té a la parròquia de 
Santa Perpètua de la Mogoda.

15/02/1273 37 20718 Establiment 
de terres

El matrimoni Saura i Arnau Valls, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, estableixen a Pere Modial un camp 
situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall.

10/10/1274 38 20705 Concòrdia Concòrdia feta entre Pere Arnau de Vilella i Guillem de Vilella sobre un oliver i la divisió d'uns béns situats prop de Curbins.

07/01/1275 39 20701 Àpoca de soluto Elisenda, filla òrfena d'Arnau d'Esteperi, i esposa de Pere de Canal, reconeix haver rebut cinc-cents sous dels seu avi Guillem 
d'Esteperi.

22/08/1275 40 20705 Definició de llegítima
Arsenda, filla d'Elisenda i del difunt Arnau Torrents, i muller de Pere Company, renuncia als drets que té en els béns paterns 
a favor de la seva mare i del seu germà Ramon Torrents.

05/12/1275 41 20705 Donació 
de dot/esponsalici

Guillema, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, lliura tres-cents seixanta-cinc sous al seu espòs Guillem d'Esteperi en 
concepte d'esponsalici.

26/05/1276 42 20718 Venda de terres
El matrimoni Elisenda i Bernat Rotllan, de la parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes, venen a Bernat Mercader un honor 
que tenen a la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, al lloc anomenat Palou. Signada per Ermessenda abadesa de Sant Pere 
de les Puel·les.

19/09/1282 43 20718 Establiment 
de terres

Bernat de Bigues i els seu fill Guillem estableixen a Ferrer Infern una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de 
Bigues, prop el Clot del Colomer.

17/01/1287 44 20727 Venda Simó de Castellet ven a Romeu de Congost i al clergue Perpinyà Canal els censos que rep en nombrosos masos de les 
parròquies de Sant Andreu de Samalús i de Sant Esteve de La Garriga.

01/05/1287 45 20718 Establiment 
de masos

Elisenda de Sant Licio estableix al matrimoni Guillema i Tomàs Olivera, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, els 
masos Olivera i Fres, de l'esmentada parròquia.

04/01/1289 46 20718 Testament Testament de Cília, muller del sastre Pere Artés, designant com a marmessors al seu marit i a Berenguer Casals.

17/05/1290 47 20705
Donació 

de dot/esponsalici
Ferrer Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fa donació de part dels seus béns al seu fill Pere, en concepte 
d'esponsalici per les seves nupcies.
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03/05/1291 48 20727 Establiment Bernat Vilar, canonge de la Seu de Barcelona, estableix a Pere Marquès, notari reial, la jurisdicció i els drets episcopals a la 
vila de Granollers.

24/09/1295 49 20718 Venda de terres El matrimoni Blanca i Simó Vilar, de la vila de Granollers, venen a Guillema de Sant Nicolau un camp situat a la parròquia de 
Sant Esteve de Granollers.

07/01/1299 1866 20768 Carta Construcció de la capella de Santa Maria de la Creu de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

01/10/1299 50 20727 Venda El matrimoni Romia i Berenguer Fuster, de la parròquia de Sant Julià de Palou, venen a Pere Brostenga, de la parròquia de 
Santa Eulàlia de Ronçana, una taula que tenen al mercat de la vila de Granollers.

1300 1883 20769 Àpoca de soluto Àpoca de soluto.

1300 1875 20768 Manuscrit Fragment de manuscrit

1300 1874 20768 Manuscrit Fragment de manuscrit religiós.

1300 1876 20768 Manuscrit Fragment de manuscrit.

1300 1877 20768 Manuscrit Fragment de manuscrit.

1300 1873 20768 Manuscrit Manuscrit de proverbis

1300 1882 20769 Venda Venda (?) feta per Pere Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues. 

1300 175 20705
Establiment 
de masos

Berenguer, abat del monestir de Santa Maria de l'Estany, estableix a Jaume Criac un mas de la parròquia de Sant Fruitós de 
Castellterçol.

1300 51 20718 Donació El matrimoni Ermessenda i Bernat de Bigues donen a l'església de Sant Pere de Bigues i al seu clergue Joan els delmes i 
primícies del Prat de Catallops.

1300 177 20705 Venda d'un censal El matrimoni Margarita i Narcís Soler, de la parròquia de Santa Agnès de Malanyana venen un censal a Salvador Oraper.

21/12/1300 52 20705 Àpoca Ramon Descatllar, abat de Ripoll, declara haver rebut el fogatge dels homes de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

31/10/1306 54 20718 Establiment Pere Fortea, rector de l'església de Sant Pere de Bigues, estableix a Maria Cascador unes cases de la sagrera de l'esmentada 
església.

12/03/1307 1864 20768 Carta
Carta de "laudatio" i aprovació del rector de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, Raimon de Medalla,  i admissió 
de la residència de la dita rectoria del Benefici de Sant Miquel, a Sparago Teià, prevere i habitant de l'esmentada vila.
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05/01/1312 55 20718 Establiment 
de terres

Arnau, prior del monestir de Sant Pol de Mar, estableix a Pere Rosselló, rector de l'altar de Santa Anna de l'església 
parroquial de Santa Maria de Caldes de Montbui, un camp situat a la parròquia de Granollers, al lloc anomenat els Enforcats.

09/03/1312 56 20718
Establiment 
de terres

Tomàs de Riuceperes, Guillem Prat i Jaume Serradell, marmessors de Ferrer Vergens, de la vila de Granollers, estableixen al 
matrimoni Maria i Ponç Mirambell, de la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell, una feixa situada a la parròquia de 
Granollers, al lloc anomentat el Port.

18/01/1315 53 20701 Àpoca de Dot Bernat Sadurà, de la vila de Granollers, signa i reconeix haver rebut la dot de la seva esposa Brunissenda Infern, filla de Pere 
Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues. 

16/03/1316 57 20747 Venda Pere d'Assen, delegat del procurador del rei Jaume II d'Aragó, pren possessió de la vila de Granollers, que l'esmentat rei ha 
comprat a Francesc Marquès, senyor del castell de la Roca, fill i hereu universal del difunt Pere Marquès.

05/10/1316 1822 20766 Venda de terres Almanda Verdera, vídua de Bernat Verdera, de la vila de Granollers i casada amb Pere Castelló, ven a Guillem Julià, de la 
mateixa vila, una peça de terra situada sota el Puig de la Creu de Granollers.

25/07/1318 58 20718
Establiment 
de terres

Guillem de Bigues, administrador dels béns del seu fill Bernadó, estableix al matrimoni Guillema i Domènec Vila, tres feixes 
de terra situades al Bosc de Santa Eulàlia de Ronçana.

11/06/1319 59 20718 Establiment 
de terres

El matrimoni Guillema i Arnau Vilella, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, estableixen a Bernat Sala un 
honor situat a l'esmentada parròquia, al lloc anomenat el Coll Sesponents.

01/09/1319 60 20718
Establiment 
de terres

Gerald Castellà, rector de l'església de Sant Esteve de Samalús, estableix als esposos Berenguer Colomer i Simona sis feixes 
de terra situades a l'esmentada parròquia, al lloc anomentat Torrents.

26/04/1320 61 20727 Testament
Testament de Saura, muller d'Arnau de Valls Superiors, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, designant com 
a marmessors al seu fill Ramon de Valls Superiors i Bernat de Cumbis rector de l'església de Sant Esteve de Palaudàries.

10/08/1320 1893 20769 Acord Raimond Vall, de la parròquia de Santa Maria de Caldes, a de pagar uns diners al monestir de Sant Pere de Barcelona, per 
tot el que posseeix a Corró de Vall.

11/12/1321 62 20747 Sentència D'acord amb una sentència donada pels àrbitres Bernat i Arnau Tacó, als procuradors dels feligresos de la parròquia de Sant 
Esteve de Vilanova convenen a lliurar cinc-cents sous al seu rector Bernat Soler.

18/07/1322 63 20747 Sentència Sentència arbitral entre Bernat Soler, rector de Sant Esteve de Vilanova, i els seus feligresos, sobre els drets de la capella de 
Santa Maria de Palou i de la segristia de l'esmentada església parroquial.
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13/04/1323 66 20747 Concòrdia Concòrdia entre Romeu Traver i el matrimoni Elisenda i Pere Infern, tots de la parròquia de Sant Pere de Bigues, sobre 
propietats.

13/04/1323 65 20727
Donació 

de dot/esponsalici
Donació propter nuptias del matrimoni Elisenda i Pere Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, del mas Infern a llur fill 
Pere Infern en dot i esponsalici a la seva esposa Guillema filla d'Elisenda i Romeu Traver, de l'esmentada parròquia.

04/1323 64 20718 Donació El matrimoni Elisenda i Romeu Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, donen a llur filla Guillema unes cases, un 
olivar i un camp.

29/06/1323 67 20705 Concòrdia Concòrdia entre els rectors de Sant Andreu de Samalús, Gerald de Castellar, i de Sant Esteve de La Garriga, Arnau d'Angulo, 
sobre els termes parroquials i els delmes d'alguns masos de les esmentades parròquies.

29/06/1323 68 20747 Concòrdia Concòrdia entre els rectors de Sant Andreu de Samalús, Gerald de Castellar, i de Sant Esteve de La Garriga, Arnau d'Angulo, 
sobre els termes parroquials i els delmes d'alguns masos de les esmentades parròquies.

15/12/1323 69 20747 Privilegi Privilegi del rei Jaume II d'Aragó, en el qual concedeix algunes inmunitats als ciutadans de Barcelona.

27/01/1324 70 20701 Àpoca de Dot Bernat Icle i el seu fill Berenguer, de la parròquia de Santa Maria de Palau-solità, declaren haver cobrat part del dot 
d'Elisenda, esposa de Berenguer, filla de Ramon Valls i de Guillema, de la parròquia de Caldes.

07/01/1326 1848 20767 Requeriment Trasllat sobre el govern de la universitat de la vila de Granollers.

30/03/1326 71 20714 Declaració Resposta dels síndics de la vila de Granollers a les reclamacions fetas per Ponç, bisbe de Barcelona, sobre els impostos 
posats a alguns masos de la parròquia de Granollers.

21/04/1326 72 20705 Àpoca de Dot Bernat Icle i el seu fill Berenguer, de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, declaren haver cobrat tot el dot d'Elisenda, 
muller de Berenguer Icle i filla de Guillema i Ramon Valls Superior, de la parròquia de Caldes.

25/05/1326 73 20727 Acte de promesa Els hereus dels masos Sant Nicolau, Bassa, Pujol i Mas, prometen als procuradors de la vila de Granollers que contribuiran en 
les despeses i obligacions de l'esmentada vila.

30/03/1327 74 20714 Lletra Els síndics de la vila de Granollers responen a les queixes de Ponç, bisbe de Barcelona, sobre els impostos posats a algunes 
persones dependents de la catedral de Barcelona i del monestir de Ripoll.

10/12/1330 75 20717 Declaració El matrimoni Guilleuma i Ramon Riba, de la parròquia de Sant Mateu de Montbui, declaran deure a Bonanat Mir, de la 
parròquia de Sant Esteve de Castellar, el dot de llur filla Saurina i esposa de Bonanat.

03/02/1331 76 20717 Venda de terres El matrimoni Maria i Pere Sala, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, venen a Romeu Traver un olivar situat prop del mas 
Traver.

18/09/1331 77 20714 Fundació Bernat Ponç, de la vila de Granollers, funda un benefici a l'església parroquial de Sant Esteve, a l'altar que pensa construir en 
honor de Sant Jaume, i li assigna els béns corresponents.
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11/11/1331 78 20717 Donació Elisenda Bosquina, vídua de Pere Bosquí, de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, lliura el mas Vall a la seva filla 
Guillema.

03/01/1332 79 20717
Establiment 
de terres

Bernat Guàrdia, de la parròquia de Sant Joan de Sanata (Llinars del Vallès), estableix a Jaume Déuhovol, de la vila de 
Granollers, un camp del mas de l'Espluga, de la parròquia de Sant Esteve de Granollers.

11/03/1332 80 20714 Absolució Marc Forner, representant del batlle de la vila de Granollers, absol els habitants de l'esmentada vila de les penes contretes 
en els mesuratges del mercat.

07/12/1333 81 20714
Definició de censal 

mort
Definició d'un censal fet per Rameu Soler, prior de Santa Eulàlia del Camp a Barcelona, a Guillem Julià de la vila de 
Granollers.

13/12/1333 82 20717 Acte de possessió
Romeu Soler, prior de Santa Eulàlia de Camp de Barcelona defineix i posseeixen a Guillem Julià, de la vila de Granollers, una 
peça de terra situada al Vinyat Inferior de l'esmentada vila.

04/02/1334 83 20717
Establiment 
de terres

Humbert Soler, rector de Samalús, estableix una casa i un hort propis de la parròquia a Guillem Pi, del mas Moreta.

1335 1851 20767 Privilegi El rei Alfons IV d'Aragó atorga privilegis a la universitat de la vila de Granollers, sobre celebrar mercat.

08/08/1336 84 20701 Àpoca de Dot Bernat Sadurà de la vila de Granollers, reconeix haver rebut de Pere Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, el dot i 
l'aixovar de la seva muller Brunissenda Infern.

02/09/1336 85 20717 Acte de possessió
Els marmessors d'Elisenda Torner, de Samalús, prenen possessió d'una peça de terra situada al Rourevell, prop la capella de 
Sant Gervasi, comprada a Simona, muller de Bonanat Vinyals, de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga.

05/05/1338 86 20727 Concessió Ferrer, bisbe de Barcelona, a petició dels habitants de Granollers, acepta que en aquesta vila hi hagi un sol batlle que 
representi ensemps els drets del bisbe i del rei.

15/07/1338 87 20714 Absolució Berenguer de Sant Vicenç, senyor de Vilassar, absol els homes del Vallès, del Maresme i del territori de Barcelona, de tots els 
danys que han fet als seus súbdits.

13/12/1338 88 20714 Cens Ramon de Ribes, cambrer del monestir de Ripoll, dóna permís a Bernat Baster d'atribuir alguns censos al benefici de Sant 
Jaume de l'església de Sant Esteve de Granollers.

18/02/1340 89 20717
Establiment 
de terres

El matrimoni Elisenda i Jaume Esgleiola, de la parròquia de Samalús, estableixen a Bernat Puig una peça de terra situada a 
l'esmentada parròquia, al lloc anomentat el Buc.

09/03/1340 89 20727 Establiment de terres
Mateu Cellers, de la vila de Granollers, estableix a Pere Colteller una peça de terra situada a la parròquia de Santa Eulàlia de 
Corró d'Avall, sobre el mas Pla.
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14/04/1341 90 20717 Establiment 
de terres

El matrimoni Sibil·la i Pere de Marola, de la vila de Caldes de Montbui, estableixen al matrimoni Saura i Bartomeu Santjoan 
una peça de terra, amb bosc, situada al Coll Sesportes.

23/11/1341 91 20717
Establiment 
de terres

El matrimoni Agnès i Berenguer Ferran, de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, estableixen a Bernat Rigal unes peces 
de terra situades prop del mas Caus i les Rases.

07/04/1343 92 20705 Àpoca Els representants dels síndics de les ciutats i viles de Catalunya per a organitzar l'exèrcit reial que ha de lluitar contra el rei 
de Mallorca reconeixen haver rebut dels jurats de la vila de Granollers la taxa assenyalada a llur vila.

29/09/1343 93 20727 Venda El  matrimoni Sibil·la i Pere Merola, de la vila de Caldes de Montbui, venen a Fresca, muller d'Arnau de Vilella Superior els 
rèdits d'un cens que anualment reben en una peça de terra situada a l'esmentada parròquia, al Coll Sesportes.

22/07/1344 94 20705 Àpoca Bernat Olzinelles, doctor en lleis i tresorer reial, reconeix haver rebut dels prohoms de la vila de Granollers tres-cents trenta-
cinc sous i quatre diners, per a reconquerir el Rosselló.

09/09/1346 95 20714 Venda de terres Saura, vídua de Ramon Prat, de la vila de Granollers ven a Pere Lambart, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, 
una peça de terra situada prop del mas Plà.

03/01/1347 96 20717 Establiment 
de terres

El matrimoni Guillemona i Pere Infern, estableixen a Guillem Sarromaguera una peça de terra situada a la parròquia de Sant 
Pere de Bigues, al lloc anomentat el Puig de les Taxoneres.

16/07/1347 98 20717 Àpoca
Pere Mallol, de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, confessa haver rebut dels marmessors de Lluciana, vídua de 
Guillem Julià, tres-centes lliures i onze sous, preu d'una peça de terra situada a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró 
d'Avall, al lloc anomenat Coll Compixat.

16/07/1347 97 20714 Venda de terres Pere Mallol, de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, ven als marmessors de Lluciana, vídua de Guillem Julià, una peça 
de terra situada a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, al lloc anomenat el Coll Compixat.

01/03/1348 99 20717 Àpoca de Dot Bartomeu Garriga, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, confessa a la seva muller Ermessenda, filla de Ramon Riba, haver 
rebut el seu dot.

20/03/1349 1823 20766 Venda Bernat Mir, de la vila de Caldes de Montbui, ven a Francesc Bruniquer, de la vila de Granollers, dues taules del mercat de 
Granollers.

12/09/1350 100 20727 Venda de terres Guerald Font, de la vila de Granollers, ven a Bernat Camí una peça de terra situada a l'esmentada vila, sota el molí de 
Berenguer Simó.

01/01/1351 101 20714 Venda d'un censal Pere Rosseta, de la vila de Sabadell, ven a Antic un cens que li fa Berenguer Ricomà, de la vila de Granollers.
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15/12/1351 102 20727 Venda Guillem de Bigues ven a Bernat Ferrer els masos Ferrer, Fàbrega, Gramàcia i Flix, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

18/10/1352 103 20727
Establiment 
de masos

Pere Marquès, senyor del Castell de la Roca, estableix a Simó Torrents el mas Torrents de la parròquia de Sant Sadurní de la 
Roca.

1353 104 20705 Establiment 
de terres

Establiment d'una feixa de terra.

27/04/1354 105 20717
Establiment 
de terres

Agnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de 
Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.

04/04/1356 1868 20768 Establiment 
de masos

Agnès, vídua de Jaume de Besora, cavaller, i el seu fill Arnau Guillem, estableixen un mas a Raimon des Camps de la 
parròquia de Santa Maria de Besora, 

15/01/1357 106 20717
Establiment 
de terres

Gaucelí de Sant Amanç, prior de Sant Miquel del Fai, estableix a Bernat Ferrer una peça de terra situada a la parròquia de 
Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat el Flix.

19/01/1357 107 20717 Àpoca Jaume Vilar reconeix haver rebut de Francesc Bruniquer, síndic de la vila de Granollers, noranta-dues lliures, dinou sous i set 
diners.

12/06/1357 108 20730 Permuta
Guillem Saclosa, sabater de la vila de Granollers, permuta amb Berenguer Castelló, sastre de l'esmentada vila, una vinya 
situada a la parròquia de Sant Julià de Palou, per una altra vinya situada al lloc anomenat el mas Desplà, de la parròquia de 
Santa Eulàlia de Corró d'Avall.

31/12/1357 109 20730 Concessió Els jurats de la vila de Granollers, Francesc Bruniquer, Pere Fonolleda i Guillem Closa, donen permís al notari Berenguer Simó 
de construir dos arcs davant de la seva casa.

04/02/1358 110 20727
Establiment 
de terres

Pere Seva, ciutadà de Barcelona, estableix a Romeu Serment una peça de terra situada a la parròquia de Santa Coloma de 
Marata, al lloc anomentat l'Illa de la Torre de Seva.

19/03/1359 111 20717 Àpoca Pere Valló, escrivà de la tresoreria reial, reconeix haver rebut dels jurats de la vila de Granolles, part de la taxa oferta al rei 
en ajuda per a lluitar a la guerra contra Castella.

08/07/1359 112 20705 Àpoca
Joan Ferrer, de la casa reial i procurador, Pere del Marge, sub tresorer reial, Jaume Vilar i Bernat d'Olzinelles, doctor en lleis i 
tresorer reial, reconeixen haver rebut dels jurats de la vila de Granollers part de la taxa oferta a l'exèrcit reial que lluita 
contra el rei de Castella.

10/08/1359 113 20705 Àpoca Bernat d'Olzinelles, doctor en lleis i tresorer reial, confessa haver rebut dels jurats de la vila de Granollers part de la taxa 
oferta a l'exèrcit reial que lluita contra el rei de Castella.
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07/09/1359 114 20717 Àpoca Bernat d'Olzinelles, tresorer reial, reconeix haver rebut dels jurats de la vila de Granollers part de la taxa oferta al rei per a 
lluitar contra el rei de Castella.

23/09/1359 115 20705 Àpoca Jaume Vilar, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut de Berenguer Moles, síndic de la vila de Granollers, part de la taxa 
oferta al rei per a mantenir la guerra contra el rei de Castella.

11/11/1359 116 20727 Venda
Pere Llerona, de la vila de Cardedeu, ven a l'obra de la nova església de Sant Esteve de Granollers i als jurats de l'esmentada 
vila i parròquia els drets que té en les cases situades prop l'església, al lloc anomenat el barri de Sentdrona.

27/01/1360 117 20717 Àpoca Jaume Llerona, col·lector reial, declara haver rebut dels jurats de la vila de Granollers la taxa oferta al rei.

06/10/1360 118 20705 Restitució de terres
El matrimoni Sibil·la i Guillem Sarriba, de la parròquia de Sant Mateu de Montbui, restitueixen a Pere Infern, de la parròquia 
de Sant Pere de Bigues, una peça de terra situada a les Taxoneres.

10/02/1361 119 20749 Privilegi Carta de privilegis i franqueses reials, atorgada pel rei Pere III el Cerimoniós, a tota la zona del Vallès.

07/05/1361 120 20717 Definició de terres
Bernat Plandolit, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix que és sota el domini directe de Berenguer Tarascó, de 
la vila de Granollers.

01/06/1362 121 20717 Testament Clàusula del testament de Pere Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, en la qual nomena hereva de tots els seu 
béns a la seva esposa Guillema Infern.

26/06/1362 122 20717 Testament Testament de Guillema, muller de Pere Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, designant com als seus marmessors a 
Simó Traver i Bartolomé Noguera, de la mateixa parròquia

18/07/1362 123 20717 Assignació de tutor Pere Albert, veguer del Vallès, nomena Simó Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, tutor dels fills de Pere Traver.

28/11/1362 124 20727 Fundació Gerald Julià, en compliment de les últimes voluntats de Guillem Julià, funda dos aniversaris a l'església parroquial de Sant 
Esteve de Granollers.

14/08/1363 125 20727 Àpoca de Dot Guillem Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, reconexi haver rebut el dot de la seva muller Elisenda de Cossonell.

14/09/1363 126 20712 Venda Bernat d'Olzinelles, tresorer reial, en nom del rei Pere III d'Aragó, a fi de subvenir a les despeses de la guerra contra el rei 
de Castella, ven als jurats de la vila de Granollers les lleudes reials del mercat de l'esmentada vila.

06/12/1363 127 20705 Àpoca Ramon Ferrer, rector de Sant Esteve de Vilanova, reconeix haver cobrat de Simó Viure el dret d'eixorquia del seu parent 
Simó Viure, mort sense successió.
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24/03/1365 128 20717 Àpoca Bernat Turell, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut de Pere Ferrer, jurat de la vila de Granollers, els rèdits d'un violari 
que la seva filla Maria, religiosa del monestir de Pedralbes, rep de l'esmentada vila.

06/06/1366 129 20712
Atorgament 
de privilegis

L'infant Joan, governador general dels regnes del rei d'Aragó, dóna permís d'emmurellar la vila de Granollers.

25/09/1366 130 20717 Àpoca Els diputats de la Generalitat de Catalunya reconeixen haver rebut trenta lliures, dinou sous i onze diners a Jaume Ricomany, 
representant de la universitat de la vila de Granollers pels cent trenta-set focs reials que té.

14/05/1367 131 20727 Àpoca Els diputats de la Generalitat de Catalunya, Bernat Vallès, Berenguer Puig, Ramon Vilafranca i Pere Pla, confessen haver 
rebut de Galceran Altella, l'impost corresponent als cent trenta-set focs reials que té la vila de Granollers.

01/06/1367 132 20727 Donació
Elisenda Riera, vídua de Simó Viura, de la parròquia de Sant Pere de Vilanova, fa donació dels seus béns al seu germà Simó 
Riera de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, a la seva neboda Sancia i el seu marit Simó Viure, alies de Llerona, 
de la parròquia de Vilanova, i a la seva altre neboda Francisca i al seu marit Ferran de Periliate de Montornès.

24/03/1369 133 20727
Atorgament 
de privilegis

Privilegi de Pere III, rei d'Aragó, pel qual s'estableix que el batlle reial de la vila de Granollers sigui triennal i hagi de posar 
fiança.

09/11/1370 134 20717 Venda de terres Arnau Rosselló, de la parròquia de La Garriga, marmessor de Salvador Fondrats, ven a Bernat Borriana una peça de terra 
situada a l'esmentada parròquia, al lloc anomenat el Lledó.

24/12/1370 135 20710
Establiment 
emfitèutic

Bernat de Bigues, el seu fill Humbert i la seva nora Constança, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, estableixen en 
emfiteusi a Jaume de Santnicolau, rector de l'esmentada església de Bigues, en lliure i franc alou una peça de terra 
anomenada Segualls.

26/05/1371 136 20717 Declaració Arnau Esgleiola, de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, declara ésser home propi del rector de l'esmentada parròquia.

19/06/1371 137 20710 Requeriment

Requesta de Guillem de Font escrivà jurat de Francesc Formós notari, Guillem Anglesí escrivà del Bisbe de Barcelona i Bernat 
Colteller de la vila de Granollers, portada a l'oficial del Bisbe de Barcelona, Francesc Botella prior de Santa Eulàlia de Camp, 
perquè elegís a Eiximenis de Casavall com a batlle general de Granollers per a substiuir a Guillem Guila per ser aquest últim 
un home simple i insuficient.

1372 1881 20769 Venda Venda (?) que fa Raimond Roca.

18/05/1372 138 20712 Establiment 
de terres

Bartomeu Sales, beneficiat de l'altar de Sant Jaume de l'església de Granollers, estableix a Pere Rasboes una peça de terra 
situada a la parròquia de Canovelles.
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21/08/1372 139 20712 Fundació Bernat de Bigues i el seu fill Humbert, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, funden un aniversari a l'església de 
l'esmentada parròquia, en compliment de les últimes voluntats d'Elisenda de Bigues.

01/08/1373 140 20727 Venda d'un censal
El matrimoni Maria i Guillem Joan, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, venen un censal a Salvador Llorenç, de la 
parròquia de Sant Pere de Bigues.

22/10/1373 1849 20767 Privilegi
Sentència sobre privilegis que va donar Jaume de Far, conseller del rei Pere el Cerimoniós, als jurats i prohoms de la vila de 
Granollers, sobre el regiment de l'esmetada vila, en diferents capítols com l'elecció de jurats pel dia de Santa Maria al març.

21/02/1374 141 20712 Testament Testament d'Elisenda, vídua de Ramon Soler, alies Paonels, de la vila de Granollers.

02/05/1374 142 20727
Establiment 
de terres

Bernat Freixa, rector de Sant Andreu de Samalús, estableix unes peces de terra a Pere Caperó.

16/05/1374 143 20705 Acte de promesa Berenguer Jugador, mercader i ciutadà de Barcelona, promet als prohoms de la vila de Granollers d'arreglar la claveguera de 
la seva casa.

23/10/1376 144 20710
Assignació 
de curadors

Ramon de Marata, veguer del Vallès, nomena a Jaume Infern tutor d'un fill de Guillem Noguera, ambdós de la parròquia de 
Sant Pere de Bigues.

22/03/1377 145 20712 Jurament de fidelitat Els prohoms de la vila de Granollers presten jurament de fidelitat a Bonanat de Sant Feliu, procurador de l'infant Martí, 
senyor de les viles de Granollers i de Caldes de Montbui, per compra feta al rei Pere III el dia 8 de març de 1377.

04/10/1377 146 20705 Àpoca Sança, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, reconeix haver rebut la part que li correspon de l'herència del seu difunt 
marit Arnau Colomer.

07/02/1380 1861 20768 Sentència Sentència d'Andreu Urgell, decà del Vallès.

02/08/1380 147 20710 Establiment Bernat Vilar, rector de Sant Andreu de Castelltercir, estableix a Simó Riba una casa situada a la vila de Granollers, fora del 
portal de Barcelona.

15/10/1380 148 20710 Testament Testament de Francesc Prat, de la parròquia de Sant Pol de Montmany.

25/03/1381 149 20710
Establiment 
de terres

Pere Arnau Marquès, senyor del castell de la Roca, estableix a Antoni Torrents una peça de terra situada a la parròquia de 
Sant Sadurní de la Roca, al lloc anomenat la Rasa d'en Nabot.

25/09/1382 150 20712 Venda d'un censal Berenguer, abat de l'Estany, ven a Ramon Roca un censal que rep d'una peça de terra del mas Mujal de Llerona.
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05/02/1383 151 20712 Fundació Fundació d'aniversari a l'altar de Sant Jaume de l'església parroquial de Granollers.

19/06/1383 152 20710 Absolució Guillem Ramon de Montcada, comte del Regne de Silicia i senyor de la vila de Granollers, absold, defineix, remet i també 
perdona i relaxa als habitants de la vila de Granollers de totes i cadascunes de les penes penitenciàries civil i criminals.

25/09/1383 153 20710
Atorgament 
de privilegis

Berenguer Vergós, batlle de Pers, fill de l'infant comte d'Urgell, confirma tots els privilegis i bons usos de la vila de 
Granollers.

18/11/1386 154 20712 Establiment 
de masos

Pascasi Ponç, de Granollers, estableix al matrimoni format per Constança i Berenguer Fonts una casa i un hort.

28/04/1387 155 20710
Establiment 
de terres

El matrimoni Elisenda i  Francesc Pont, de la parròquia de Sant Mateu de Montbui, estableixen a Jaume Rovira una peça de 
terra situada a la parròquia de Sant Pere de Bigues.

1388 156 20710 Acord Acord entre Nicolau Oromir, rector de Santa Eulàlia de Ronçana i els seus feligresos sobre drets parroquials.

01/09/1388 157 20717 Atorgament 
de privilegis

Arnau Camps, batlle reial del terme del castell de Montbui, dóna permís de fer passar un camí per les terrers del mas 
Cantallops a Salvador Llorenç, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

31/03/1390 158 20705 Àpoca Ramon Descatllar, abat de Ripoll, declara haver rebut el fogatge dels homes de Sant Pere de Bigues.

07/01/1391 159 20712 Fundació Arnau Nicolau funda un aniversari per l'ànima de Pere Saclesa a l'altar de Sant Bartomeu de l'església de Granollers.

05/01/1392 160 20717 Àpoca Pere Sacalm, procurador de Pere, fill de l'infant Jaume, comte d'Urgell, reconeix haver rebut cinc-cents florins de la 
universitat de la vila de Granollers per a l'adquisició de la casa Sacort, a la baronia de Cervelló.

09/08/1392 161 20710 Establiment 
de terres

Bonanat Clasgany i el seu fill Bartomeu, de la parròquia de Granollers, estableixen a Pere Menescal una vinya situada a la 
parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, sobre el mas Pla.

16/03/1393 162 20732 Establiment Pere Martí, ciutadà de Barcelona, estableix a Francesc Tona, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, sis cases amb els 
seus horts, situades a la parròquia de Sant Pere de Bigues.

24/04/1393 163 20730 Venda de terres Jaume Santnicolau i Bernat de Foren, prevere beneficiat de Sant Esteve de Granollers, marmessors del prevere Guillem Puig 
venen a Ramona, muller de Bernat de Riudeperes, un hort a la vila de Granollers.

04/06/1393 164 20730 Cens
El matrimoni Agnès i Guillem Dorca, de Valldoriolf, de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, lliuren un cens a Jaume 
Sala, Guillem Riera i Gerald Font, marmessors de Pere Nadal a fi que facin celebrar dos aniversaris a l'altar de Sant 
Bartomeu de l'esmentada parròquia de Granollers.
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16/01/1395 165 20730 Donació 
de dot/esponsalici

Agnès, vídua de Pere Puig, de la vila de Caldes de Montbui, lliura en dot els seus béns a la seva neboda Francesca, filla de 
Francesca i Francesc Canells, per casar-se amb Peric Vall, fill de Jaume Vall, blanquer i de l'esmentada vila.

18/05/1395 1857 20767 Privilegi Atorgament de privilegi i confirmació. Signat per Pere Manastalli, lloctinent, Guillem sa Ramoneda, batlle de la vila de 
Granollers, i per Pere II comte d'Urgell

16/11/1395 166 20710 Absolució Humbert de Fonollar, veguer reial de Barcelona, absol els homes de la universitat de Granolles d'alguns delictes

26/11/1395 167 20730 Cens Ponç Llerona i el seu fill Pere promenten pagar un cens anual als administradors d'uns aniversaris que s'han de celebrar a 
l'altar de Sant Bartomeu de la parròquia de Sant Esteve de Granollers.

24/05/1397 168 20705 Àpoca Antoni Artigues, rector de Sant Julià de Lliçà d'Amunt, reconeix que Gerald Font, clavari de la vila de Granollers, ha pagat 
cinquanta quarteres de calç utilitzades en la construcció dels murs de l'esmentada vila.

07/02/1398 169 20710 Establiment 
de terres

Pere Capella estableix una peça de terra a Antoni Serra.

13/01/1399 170 20717
Establiment 
de terres

Antoni Masferrer, de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, estableix a Pere Llerona, de Valldoriolf, una peça de terra 
situada a l'esmentada parròquia, al Coll de Portell.

1400 1880 20769 Venda d'un censal El matrimoni Eulàlia i Joan Julià fan una venda de censal.

1400 1872 20768 Manuscrit Fragments de manuscrits: sobre el sacerdoci (ordo sacerdotalis); testament de Jan Puig; sobre l'evangeli de Crist; 

1400 174 20710 Fundació Fundació d'un aniversari a l'església de Sant Esteve de Granollers.

1400 176 20717 Censal Mort Narcís Soler, alies Massaguer, i la seva muller Margarita, de la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes concedeixen a 
Salvador Draper, hereu i propietari del Mas Draper de la parròquia de Sant [Julià] de Palou, un censal mort.

1400 178 20705 Testament Testament de [   ] Esplugues, bracer de la parròquia de Santa Maria de [Caldes de Montbui].

05/01/1400 171 20717 Establiment 
de terres

Francesc Pont, de la parròquia de Sant Mateu de Montbui, estableix a Pere Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, 
una peça de terra situada a la Vinya Roja.

11/07/1400 173 20710 Testament Testament de Pere Antic, de la parròquia de Sant Pere de Vallcarca.

13/07/1400 172 20717 Definició de llegítima
Eulàlia, filla de Sança i d'Arnald Llobet, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, i muller de Pere de Coscollola, 
renuncia als seus drets a l'herència familiar. 
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04/01/1401 179 20710 Definició de censal 
mort

Definició d'un censal mort fet pels síndics de la vila de Granollers al representant del vicari general del bisbe de Barcelona.

14/09/1401 180 20730
Establiment 
de masos

Els marmessors de Francesc Esparreguera, de la vila de Granollers, estableixen al matrimoni Alamanda i Bernat Tàpies un 
mas.

30/03/1402 181 20730 Venda d'un censal
Bernat Tàpies, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, ven un censal als marmessors de Francesc Putró, rector de 
l'església de Sant Pere de Vallcàrquera.

04/01/1404 182 20705 Àpoca Gerald Font, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut de Joan Bruniquer, clavari de l'esmentada vila, els rèdits d'un 
censal mort.

07/01/1406 183 20710 Testament Clàusula del testament de Ramoneta, muller de Bernat de Riudeperes.

29/11/1406 184 20710 Testament Esteve Aragonès, beneficiat a la Seu de Barcelona, marmessor de Bernat Riera, de la vila de Granollers, nomena procurador 
al prevere Guillem Riera.

07/08/1407 185 20710 Donació Agnès,  muller de Jaume Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fa donació del mas Infern al seu fill Joan.

06/10/1407 186 20717 Restitució de terres
Pere Oller, de la vila de Granollers, restitueix a Bonanat Clascany, de l'esmentada vila, una peça de terra situada a la 
parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, prop del mas Plà.

14/11/1407 187 20710 Venda de terres Guillem Roca, baster de la vila de Granollers, retorna a Bonanat Clascany, de l'esmentada vila, una peça de terra situada a la 
parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui.

16/05/1408 188 20717 Concessió Bonifaci, prior major de la Cartoixa, concedeix al prior de la cartoixa de Sant Pol de Mar una llicència per a vendre una casa 
situada al Vallès.

08/07/1409 189 20717 Donació Guillem Casabona, alies Piulo i  ciutadà de Vic, renuncia a favor d'Andreu Armenter, als drets que té en un hort de la ciutat 
de Vic.

03/12/1409 190 20710 Cens Antoni Planes, blanquer de la vila de Caldes de Montbui, reconeix que Joan Bruniquer, clavari de la vila de Granollers, li ha 
redimit un cens.

08/01/1410 191 20730 Venda Guillem Bosc, de la parròquia de Samalús, ven un cens a Pere Solei, de Sant Pere de Vilanova.

14/02/1410 192 20710 Establiment 
de terres

Bernat Terrades, beneficiat de l'església de Sant Just de Barcelona, procurador de Blanca Veoris, estableix a Bartomeu Valls, 
de la parròquia de Caldes de Montbui, una propietat anomenada Torrentfort.

07/03/1410 1850 20767
Atorgament 
de privilegis

Raimon de Turrelles, cavaller, cambrer major del rei Martí l'Humà, senyor de la vila de Granollers i del castell de La Roca, 
concedeix privilegis, franqueses, immunitats i bons usos a l'esmentada vila.
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03/01/1411 192 20717 Concessió Bonifaci, prior major de l'ordre cartoixà, dóna permís al prior de la cartoixa de Sant Pol de Mar, Pere Pujol, per vendre alguns 
rèdits que l'esmentada casa té al Vallès.

03/01/1411 193 20717 Concessió Pere Despujol, visitador de l'ordre cartoixà, dóna permís al prior de Sant Pol de Mar, Pere de Podiolo, de vendre uns rèdits 
que l'esmentada cartoixa té al Vallès.

17/07/1411 194 20710 Declaració Joana, esposa d'Esteve Poal, declara posseir el mas Brunet, situat a Valldoriolf, per concessió de la cartoixa de Sant Pol de 
Mar.

01/09/1411 195 20717 Concessió Domènec de Bonafé, prior de la cartoixa de Vallparadís i visitador de l'ordre, dóna permís al prior de Sant Pol de Mar per 
vendre una rèdits que té al Vallès.

01/09/1411 196 20717 Concessió Domènec de Bonafé, prior de la cartoixa de Vallparadís i visitador de l'ordre, dóna permís al prior de Sant Pol de Mar per 
vendre uns rèdits que té al Vallès.

06/10/1411 198 20747 Venda d'un censal Joan Sanç, prior de la cartoixa de Sant Pol de Mar, ven a Guillem Riera, beneficiat de l'església de Granollers, un censal.

06/10/1411 197 20730 Venda Joan Sanç, prior de la cartoixa de Sant Pol de Mar, ven alguns censos als marmessors de Jaume Rodaner, de la vila de 
Granollers.

04/02/1412 199 20710 Cens Còpia d'un ban del batlle de Ramon de Torrella, senyor de la vila de Granollers, sobre un cens que cal pagar a la cartoixa de 
Sant Pol de Mar.

19/04/1412 200 20717 Àpoca Marc Turell, ciutadà de Barcelona i fill dels difunts Maria i Bernat Turell, reconeix haver rebut de Berenguer Pujalt, clavari de 
la vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

02/06/1412 201 20717 Donació Caterina, vídua de Pere Verdaguer, nomena al seu fill Guillem Verdaguer hereu del mas Vilardell, de la parròquia de Sant 
Feliu de Codines.

01/09/1412 202 20717 Àpoca Antoni Llor, habitant de la vila de Granollers, confessa haver rebut de Berenguer Pujalt, clavari de l'esmentada vila, els rèdits 
d'un censal mort.

04/09/1412 203 20747
Donació 

de dot/esponsalici
Maria, filla de Ferrer Valls, de la parròquia de Caldes de Montbui, declara haver rebut l'esponsalici del seu promès Francesc.

31/10/1412 204 20747 Venda Joan Sanç, prior de la cartoixa de Sant Pol de Mar, ven uns censos a Guillem Riera, beneficiat de Granollers.

30/12/1412 205 20710 Donació Joan Sanç, prior de la cartoixa de Sant Pol de Mar, dóna possessió d'un cens a Ponç Roca, prevere de Granollers.

31/12/1412 206 20747 Venda d'un censal Joan Sanç, prior de la cartoixa de Sant Pol de Mar, ven un censal a Guillem Riera, beneficiat de l'església de Granollers.
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1413 207 20709 Àpoca Jaume Sala, prevere beneficiat de l'altar de Santa Maria i Santa Eulàlia a l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix 
haver rebut un censal dels marmessors de Bernat de Tagamanent.

06/1414 208 20715 Lletra Lletra de Ferran I, rei d'Aragó, al jurats de la vila de Granollers per la qual els permet de nomenar síndics que s'encarreguin 
de promoure el retorn de l'esmentada vila a la jurisdicció reial.

13/10/1415 209 20709 Establiment 
de terres

Francesc Colldat, àlias Valls, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, estableix a Jaume Barceló, de la parròquia 
de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, una peça de terra situada a l'esmentada parròquia, al lloc anomenat les Coromines. 

08/01/1416 210 20706
Establiment 
de terres

Bernat Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, retorna a Humbert de Bigues tres feixes de terra, i aquest les 
estableix a Joan Infern, de l'esmentada parròquia.

16/02/1416 211 20706 Àpoca de Dot
Eulàlia Noguera, filla de Sança i del difunt Pere Noguera, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, confessa haver rebut vint-i-
set lliures de Jaume Torrents, de la parròquia de Sant Andreu de Castelltercir, en concepte de dot i aixovar de Miquel 
Torrents.

04/08/1416 212 20709 Àpoca Joan Infern, de Sant Pere de Bigues, Francesc Colomer, de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, i Pere Viaplana, de Sant Vicenç de 
Riells, confessen haver rebut onze lliure de Bernat Creixell, cardador de la vila de Granollers.

08/03/1417 213 20709 Venda de terres Bartomeu Farigola, oliver i habitant de Caldes de Montbui, dóna la possessió del mas Vilella, de la parròquia de Caldes de 
Montbui, a Francecs Colldax, alies Valls Sobiranes, i a la seva esposa Maria.

08/04/1417 214 20715 Àpoca Àpoca de part del  preu de la venda del mas Vilella Jussana, de la parròquia de Caldes de Montbui, signada per Bartomeu 
Farigola a Francesc Colldax.

18/04/1417 215 20709 Àpoca Àpoca de part del preu de venda del mas Vilella de la parròquia de Caldes de Montbui, signada per Bartomeu Farigola a favor 
de Francesc Colldax, alies Valls Sobiranes, i la seva esposa Maria.

05/01/1420 216 20715 Àpoca Sibil·la, vídua de Ramon de Blanes, majordom del rei d'Aragó Martí I l'Humà, reconeix haver rebut d'Antoni Arn, clavari de la 
vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

1421 217 20709 Precari Guillem Donadeu, rector de Sant Esteve de Vilanova, concedeix a Andreu Tenes, donat a la capella de Sant Pere de Pugi de 
la Roca, en forma de cens, el castell de Maurins.

03/01/1422 218 20713 Censal Els procuradors de la vila de Granollers creen un censal a favor de Bartomeu Carbó, prevere beneficiat de l'altar de Santa 
Maria de l'església de Sant Martí de Partegàs.

27/02/1422 219 20713 Acord Acord entre els jurats de la vila de Granollers i Asbert Rosas sobre el mesuratge de l'oli al mercat de Granollers.

18/09/1422 220 20715 Testament Testament de Joana, esposa de Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.
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12/10/1422 221 20709 Testament Clàusula del testament de Berenguer de Sentmenat, senyor dels castells de Sentmenat i de Sapera.

28/11/1422 222 20713 Àpoca de Dot
Pere Busquets, espaser de la parròquia de Sant Esteve de Pinyol de Planès, bisbat d'Urgell, juntament amb la seva mare 
Romia Vinents reconeixen fer augment de dot a la seva esposa i nora Francina, filla d'Elisenda i Berenguer Cugul. 

22/03/1423 223 20715 Àpoca Tomàs Font reconeix que els síndics de la vila de Granollers li han pagat els rèdits d'un censal mort.

21/01/1424 224 20713 Venda d'un censal
Francesc Plans, de la parròquia de Sant Cristòfol de Monteugues de La Garriga, ven un censal mort als marmessors de 
Guillem Antic, de la parròquia de Vallcarca.

21/05/1424 225 20709 Àpoca de Dot
Jaume Lloveres, fill de Francesc i de Maria, de la parròquia de Sant Feliu de Codines, confessa haver rebut el dot i esponsalici 
de la seva mullers Eulàlia, filla de Bartomeu Vidalba i Francisca, de la parròquia de Caldes de Montbui, i li fa entrega a la 
seva muller de l'augment o donació propter nuptias per la seva virginitat.

23/03/1425 226 20709
Definició de censal 

mort

Definició d'un censal mort feta pels síndics de la vila de Granollers, signada per Caterina, filla de Pere Alou, blanquer ciutadà 
de Barcelona i esposa de Joan Oliver i el seu fill Gabriel Oliver, i pel seu tutor Pere Marc, espacer, a favor de Pascasi Ponç, 
hostaler ciutadà de Barcelona, 

02/02/1426 227 20709 Acord Acord de la Universitat de la vila de Granollers sobre la redempció de censals.

14/03/1427 229 20715 Reducció de censal
Berenguer Font, obtentor de la capellania fundada a l'altar de Sant Miquel de l'església de Granollers, redueix un censal a la 
universitat de la vila de Granollers.

14/03/1427 228 20715 Censal Mort Guillem Verdera, prevere obtentor de la capellania de l'altar de Sant Antoni de l'església de Granollers, redueix uns censals 
morts a la universitat de Granollers.

26/03/1427 230 20709 Definició de censal 
mort

Bartomeu Moles, cononge de la Seu de Barcelona, defineix un censal mort al clavari de la vila de Granollers, Jaume de 
Masferrer.

16/04/1427 231 20715 Reducció de censal Geraldó Font, ciutadà de Barcelona, redueix un censal mort a la univertitat de la vila de Granollers.

15/06/1427 232 20713 Venda Bartomeu Saragossa, teixidor de llana, procurador de Pere Sarramoneda, del terme del castell de Sentmenat, ven a Galceran 
Coll una casa a la vila de Granollers.

19/01/1428 233 20713
Establiment 
de terres

Berenguer Font, rector de Sant Feliu de Canovelles i beneficiat de l'altar de Sant Jaume a l'església de Granollers, estableix a 
Berenguer Pujalt, apotecari de la vila de Granollers unes peces de terra situades a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró 
d'Avall, al lloc anomenat "la Coma del Prat".
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12/05/1428 234 20713 Cens
Francesc Asbert, prevere beneficiat de l'altar del Sant Esperit a l'església de Sant Esteve de Granollers, marmessor de Bernat 
Oller, dóna a l'església de Sant Esteve de Vilanova els fruits d'un cens d'una peça de terra del mas Eras de Cardedeu.

14/09/1428 235 20706 Àpoca de Dot  Margarita Macip, juntament amb la seva mare Galcerana i el seu pare Ramon Macip, declara al seu marit Pere Infern, alies 
Macip, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, haver donat el seu dot i aixovar.

01/03/1429 236 20715 Donació
Saura, vídua de Bernat Comes de la vila de Caldes de Montbui, hereva universal d'Eulàlia i Bartolomé des Valls, fa una 
donació <<inter vivos>> a la seva neboda Maria, muller de Francesc Colldax, alies Valls, la casa de Vilella de l'esmentada 
parròquia.

04/10/1429 237 20715 Àpoca
Ramon Draper, alies Berasalo, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, procurador de la seva germana Constança, vídua 
de Ramon Gasulli, confessa haver rebut d'Antoni Arn, clavari de la vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

30/10/1430 238 20701 Carta de renúncia
N'Agnès, vídua de Romeu Riba de Vilarasa. de la parròquia de Vilamajor, renúncia sobre les vint lliures que el seu nebot Joan 
Cortès, alies Ribas, li havia promès si no feia testament sobre el mas Riba de Vilarasa.

16/01/1431 239 20709 Acord Acord entre el rector, Guillem Donadeu, i els feligresos de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova sobre drets i obligacions 
parroquials.

28/03/1431 240 20706 Àpoca
Jaume i Antoni Barceló, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, marmessors d'Antoni Mugal de la parròquia de 
Santa Maria de Llerona, declaren haver rebut d'Antoni Arn, clavari de la vila de Granollers,  els rèdits d'un censal mort.

01/07/1431 241 20706
Definició de censal 

mort
Humbert de Bigues, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, com a patró de l'altar de Sant Joan de l'esmentada església, 
defineix un censal mort a Joan Infern.

31/07/1431 242 20706 Àpoca Joan Ferrer, de la vila de Granollers, confessa haber rebut a Jaume Masferrer, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal 
mort.

27/09/1431 243 20701 Àpoca Antic Cladelles, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà d'Avall, declara haver rebut de Jaume del Mas Ferran, clavari de la 
vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

12/02/1432 244 20706 Àpoca Joana, muller de Galceran de Sentmenat, declara haver rebut de Jaume Masferrer, clavari de la vila de Granollers els rèdits 
d'un censal mort.

20/03/1432 245 20706 Àpoca Romia, vídua d'Arnau Draper, de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, firma àpoca dels rèdits d'un censal mort a Jaume 
Masferrer, clavari de la vila de Granollers.
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24/03/1432 246 20706 Àpoca Francesc Buada, de la parròquia de Sant Sadurní de Montornès, confessa haver rebut de Jaume Masferrer, clavari de la vila 
de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

03/11/1432 247 20706 Àpoca Bartomeu Carbó,  prevere beneficiat de l'altar de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Llerona, confessa haver rebut de 
Joan Morell, clavari de la vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

15/03/1433 248 20706 Àpoca Pere Fuster, procurador del comú d'aniversaris de l'església de Granollers, confessa haver rebut els rèdits d'un censal mort 
de Joan Morell, clavari de Granollers.

13/01/1434 249 20715 Testament Clàusula del testament del difunt Bernat Lunes, doctor en lleis, ciutadà de Barcelona i veí de Caldes de Montbui.

10/01/1436 250 20715 Acord El consell de la vila de Granollers, d'acord amb Antoni Pugent, batlle reial de l'esmentada vila, dóna permís als síndics de 
vendre alguns censals morts.

23/01/1437 251 20713 Establiment 
de terres

Guillem Soler, prevere beneficiat a l'altar de Sant Jaume de l'església parroquial de Granollers, estableix a Antoni Roca una 
peça de terra.

02/02/1437 252 20709 Testament Testament d'Antònia, vídua d'Antoni Llorenç, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, designant al seu pare Francesc Borros i 
Bernard Traver com a marmessors. 

05/02/1437 253 20709 Àpoca Genís donzell, fill de Francesc Company i Francisca, de la parròquia de Santa Maria de Palau-solità, confessa haver rebut de 
Pere Joan Valls, àlies Vilella, de la parròquia de Caldes de Montbui, les llegítimes paterna i materna.

24/09/1437 254 20713 Sentència Sentència de la reina d'Aragó Maria de Castella, lloctinent general del seu marit, Alfons V el Magnànim, sobre els drets de 
presentació del batlle de Granollers.

22/01/1439 255 20713 Lletra Dues lletres de la reina d'Aragó, Maria de Castella, a Pere Joan Pou, batlle general del Principat de Catalunya, referents al 
dret de presentació del batlle de Granollers. 

21/10/1439 256 20709
Establiment 
de terres

Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, estableix a Bernat Traver una peça de terra, anomenada Mas de 
Bernaguera, situada a l'esmentada parròquia.

21/10/1439 257 20709 Establiment 
de terres

Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, estableix a Bernat Traver una peça de terra, anomenada Mas de 
Bernaguera, situada a l'esmentada parròquia.

10/02/1440 258 20731 Censal El matrimoni Maria i Joan Prat, boter de la vila de Granollers, redimeixen un censal a Joan Cata, rector de la parròquia de 
Sant Pere de Bigues. 

01/06/1440 259 20706 Àpoca Antic Rull, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de Granollers, deu lliures i dos sous en 
pagament de vint-i-quatre quarteres de forment.
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01/10/1440 260 20706 Àpoca Antoni Ferrer, beneficiat de la Seu de Barcelona i procurador de Pere Company, beneficiat de l'esmentada Seu, confessa 
haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de la vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

03/12/1440 261 20706 Àpoca de Dot Bernat Sarriera, de la parròquia de Sant Andreu de Tona, confessa haver rebut el dot de la seva muller Margarida, al seu 
cunyat, Berenguer Vendrell. 

06/12/1440 262 20706 Àpoca Antònia, vídua de Jaume Moles, declara haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de la vila de Granollers, els rèdit d'un censal 
mort.

01/1441 263 20715 Censal Gabriel Serrador, de la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola, cedeix a Mateu Arnau, de la parròquia de Santa Maria de 
Barberà, els drets que té d'un censal.

26/01/1441 264 20731 Venda Pere de Sentmenat ven a la reina Maria i al rei Alfons V d'Aragó tots els drets que té a la vila de Granollers.

13/02/1441 265 20706 Àpoca Andreu Rull, prevere beneficiat a l'altar de Sant Bartomeu de l'església de Granollers, confessa haver rebut d'Antoni Tarafa, 
clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

07/03/1441 266 20701 Àpoca Pere Coloma, rector de l'església de la Ral, confessa haver rebut del clavari de la vila de Granollers, Antoni Tarafa, els rèdits 
d'un censal mort.

20/03/1441 267 20701 Àpoca de soluto Antoni Joan Recordà, ballester ciutadà de Barcelona, declara haver rebut del clavari de la vila de Granollers, Antoni Tarafa, 
els rèdits d'un censal.

20/01/1442 268 20731
Establiment 
de masos

Martí Benet de Torrelles, senyor del castell de Montbui, estableix a Pere Riba, de la parròquia de Sant Mateu de Montbui, el 
mas Canals, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana.

08/02/1442 269 20731 Establiment 
de masos

Pere Castella, rector de l'església de Sant Cristòfol de Montegues i de Sant Pere de Vallcàrquera, estableix a Pascual Perera el 
mas Pujol de la parròquia de Sant Andreu de Samalús.

05/1442 270 20731 Establiment Bernat Company, de la parròquia de Santa Maria de Martorelles, estableix a Marc Font, de la vila de Granollers, tot el que té 
dins les muralles de l'esmentada vila, al barri de Corró, prop del portal.

31/10/1442 1249 20761 Àpoca Bartomeu Carbó, prevere de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Craxelli, clavari 
de l'esmentada vila.

31/01/1443 271 20706 Àpoca Joan Moragues, hostaler de Montmeló, reconeix haver rebut de Bernat Creixell, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal 
mort.

08/02/1443 272 20706 Àpoca Agnès Soler, vídua de Dalmau Soler, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut de Bernat Creixell, clavari de Granollers, 
els rèdits d'un censal mort.

08/10/1443 273 20731 Censal El matrimoni Agnès i Pere Roca, de la vila de Granollers, creen un censal a favor d'Antoni Gener.
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16/01/1444 274 20709 Definició de censal 
mort

Pere Caselles, administrador de l'aniversari fundat per Antoni Colomer, defineix un cens a favor de Bernat de Prat Jussà, de 
la parròquia de Sant Esteve de Vilanova.

01/05/1445 275 20731
Establiment 
de terres

Martí Benet de Torrelles, senyor del castell de la Roca, estableix a Bernat Moia, de la parròquia de Santa Maria de Llerona, 
dues peces de terra situades a l'esmentada parròquia, pròpies del mas Casanova.

02/08/1445 277 20701 Àpoca Berenguer Sapera, de la parròquia de Sant Cebrià de la Móra, confessa haver rebut del clavari de la vila de Granollers, 
Jaume Torrents,  els rèdits d'un censal mort.

13/08/1445 276 20731 Censal Pere Fuster, prevere i procurador del comú d'aniversaris de l'església de Sant Esteve de Granollers, crea un censal a favor 
del matrimoni Felipa i Francesc Collell, de l'esmentada vila.

21/12/1445 278 20701 Àpoca Joan Espanya, beneficiat de l'altar de Sant Joan a l'església parròquia de Santa Coloma Sasserra, declara haver rebut del 
clavari de la vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

10/01/1446 279 20715 Fundació Bartomeu Carbó, prevere beneficiat de l'altar de Sant Jaume de l'església de Sant Esteve de Granolles, funda la celebració de 
tres misses de difunts setmanals a l'esmentada església.

25/01/1446 280 20709 Donació Eulàlia, vídua de Simó Saplana, de la vila de Granollers, dóna al prevere Jaume Morell una peça de terra situada prop 
l'esmentada vila, al lloc anomenat el Vinyet Jussà.

21/10/1447 281 20709 Testament Testament d'Enric Fuster, surer i ciutadà de Barcelona, habitant de la vila de Granollers, designant com a marmessosr a Joan 
Puig, assaonador, Jaume Torrens i Bartomeu Godofrè de Torelló, sargidor. 

29/11/1447 1846 20767 Requeriment Resquesta de Martí Maso, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, al batlle de Granollers, pels danys que li han ocacionat 
que uns homes li tallessin un roure. 

25/06/1448 282 20731 Venda d'un censal
Jaume Viure, clergue, Antoni Viure, de la parròquia de Montmeló, i Pere Colomer, de la parròquia de Sant Esteve de 
Vilanova, venen als marmessors de Jaume Morell prevere vint sous censals.

31/08/1448 283 20706 Àpoca de soluto Jaume Gener reconeix haver rebut de Pere Conill, clavari de la vila de Granollers, els rèdits d'un censal.

14/09/1448 284 20706 Àpoca Antoni Canyamès, de la parròquia de Sant Esteve de Vilamajor, procurador de la seva esposa Agnès, declara haver rebut de 
Pere Conill, clavari de la vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

17/10/1448 285 20706 Àpoca Pere Joan, ciutadà de Barcelona i habitant de Caldes de Montbui, procurador dels prevere Bernat Ginebreda, rector de Moià, 
confessa haver rebut de Pere de Montconill, clavari de la vila de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

14/06/1449 286 20706 Àpoca
Joan Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, declara haver rebut de Pere de Montconill, clavari de la vila 
de Granollers, els rèdits d'un censal mort.
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20/06/1449 287 20706 Àpoca Pere Fuster, prevere de la vila de Granollers, declara haver rebut de Pere de Montconill, clavari de Granollers, els rèdits d'un 
censal mort.

02/01/1450 645 20756 Àpoca Berenguer Pujalt, apotecari de la vila de Granollers, procurador de Bernat, prevere rector de Sant Pere de Ferrerons, diòcesi 
de Vic, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Gener, clavari de la dita vila.

18/03/1450 646 20756 Àpoca Bernat Brostengua, flaquer de la vila de Granollers, reconeix haver rebut uns diners a Guillem Torrens, clavari de la dita vila.

24/03/1450 647 20756 Àpoca Blanca Merisita de la vila de Granollers reconeix  haver rebut els rèdits d'un censal mort a Guillem Torrens, clavari de la dita 
vila.

24/03/1450 648 20756 Àpoca Pere Fuster, prevere de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut el rèdits d'un censal mort a Guillem Torrens, clavari 
de la dita vila.

18/06/1450 649 20756 Àpoca Antic Roca, prevere beneficiat de la capella de Sant Antoni de l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix  haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Guillem Torrens, clavari de la dita vila. 

22/06/1450 644 20756 Àpoca Pere Fuster procurador de la villa de Granollers, reconeix haver rebut el rèdits d'un censal mort a Guillem Torrents, clavari de 
la dita vila.

24/09/1450 650 20756 Àpoca
Antoni Palaudàries de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, procurador del seu pare Bernat Palaudàries, taberner, 
ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de la vila de Granollers.

08/10/1451 651 20756 Àpoca Guillem Soler de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume del 
mas Ferrer, clavari de la dita vila.

03/03/1452 1835 20766 Privilegi Acte d'establiment del rei Alfons V d'Aragó, a través de Jaume Gener, cavaller reial de la batllia general i procuració de 
Catalunya, a Guillem Mateu, sabater, d'una carnisseria, per vendre carn a  la vila de Granollers.

02/08/1452 288 20709 Àpoca de Dot Pere Infern, fill de Joan Infern i Constança, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, declara haver rebut el dot de la seva 
esposa Angelina Margarit, filla d'Antoni i Sança, del terme de Sentmenat.

18/09/1452 652 20756 Àpoca Pere Mercader, tresorer reial, reconeix haver rebut cinquanta florins aragonesos d'un privilegi de la reina, a Jaume Masferrer, 
hostaler  i clavari de la universitat de Granollers.

29/09/1452 289 20731 Donació 
de dot/esponsalici

El matrimoni Jaume Canyelles i Francesca, de la vila de Caldes de Montbui, doten a llur filla Beneta, promesa amb Bernat 
Bofill.

20/12/1452 653 20756 Àpoca Berenguer Forns de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume del 
mas Ferrer, clavari de la vila de Granollers.
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01/1453 290 20732 Donació 
de dot/esponsalici

El matrimoni Gemísia i Joan Valls de Vilella, de Caldes de Montbui, doten a llur filla Francesca Coloma.

19/06/1453 655 20756 Àpoca Pere Pujalt, apotecari de la vila de Granollers, procurador de Bernat, prevere rector de Sant Pere de Ferrerons, diòcesi de 
Vic, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari de la vila de Granollers. 

22/06/1453 656 20756 Àpoca Francesc Boada, de la parròquia de Sant Sadurní de Montornés, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume 
Masferrer, clavari de la vila de Granollers. 

23/06/1453 654 20756 Àpoca Berenguer Pujalt, apotecari de la vila de Granollers, reconeix haver rebut uns diners a Jaume del mas Ferrer, clavari de la 
dita vila.

27/09/1453 658 20756 Àpoca Jaume Prat, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gabriel Barrot, clavari de la dita vila.

25/10/1453 657 20756 Àpoca Àpoca de Jaume Ferrer.

20/05/1454 659 20756 Àpoca Simó Codolet, prevere beneficiat de l'altar de Sant Bartomeu de la parròquia de Santa Coloma de Marata, diòcesi de 
Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gabriel Barrot, clavari de la vila de Granollers.

18/06/1454 660 20756 Àpoca Jaume Mateu, notari de la vila de Granollers, procurador de Bernat Mateu, doctor en dret canònic i rector de l'església de 
Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.

12/07/1454 291 20732 Venda de terres Jaume Rolf, de la vila de Granollers, ven a Pere Arenes, prevere, una peça de terra per a fundar un aniversari per a la seva 
mare Joana.

03/09/1454 292 20709 Establiment 
de terres

Pere Joan Valls de Vilella, senyor de la casa dels Valls de Vilella Sobirana, de la parròquia de Caldes de Montbui, estableix 
una peça de terra situada al Genester a Jaume Corts.

03/10/1454 334 20745
Establiment 
de terres

(Al recte) Pere Joan Valls de Vilella, senyor del mas Valls de Vilella Sobirana de la parròquia de Caldes de Montbui, fa nou 
establiment de terres, en el lloc anomenat Genesta, i reducció de tasca a Jaume Cors. (Al vers) Jaume Artigas i altres de la 
parròquia de Lliçà d'Amunt fan acte de lloació a Antoni Cabos, de Santa Eulàlia de Ronçana, del mas Ginesta Subirà a la 
parròquia de Sant Esteve de Palaudàries.

18/12/1454 661 20756 Àpoca Francesc Eros, baciner de la bacina dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.

13/01/1455 662 20756 Àpoca
Antoni Blanquer, rondaire de la vila de Granollers, procurador de Bernat Roca, prevere, i el seu fill Gabriel Blanquer, clergue 
beneficiat de l'altar de Sant Salvador de l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.
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11/02/1455 663 20756 Àpoca Andreu Rulli, prevere beneficiat de l'altar de Sant Bartomeu de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.

25/03/1455 664 20756 Àpoca Andreu de Camporat, Francesc del mas Berenguer, Antoni Blanquer, jurats de la vila de Granollers, reconeixen, haver rebut 
la almoina de Berenguer de Molis, a Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.

02/05/1455 293 20715 Establiment 
de terres

Pere Galceran de Montornès estableix a Jaume Rovira una peça de terra.

22/06/1455 666 20756 Àpoca
Berenguer Pla, alies Arenas, procurador de Jaume de Plano i administrador dels fills dels difunts Antoni de Plano i na Eulàlia, 
de la parròquia de Cardedeu, i Jaume Ferrer, procurador de na Agnès, mare de Berenguer Pla, de la parròquia de Sant Pere 
de Vilamajor, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

23/06/1455 665 20756 Àpoca Francesc Boada, de la parròquia de Sant Sadurní de Montornés, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat 
Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

16/09/1455 667 20756 Àpoca Pere Draper de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Riera, clavari 
de la vila de Granollers.

15/10/1455 1895 20769 Controvèrsia Controvèrsia sobre el repartiment d'unes peces de terra de Bernat Mateu, doctor en dret canònic i rector de l'església de la 
vila de Granollers.

15/01/1456 668 20756 Àpoca Ponç Forns hereu i propietari del mas Forns de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Joan Riera, clavari de la vila de Granollers.

23/06/1456 669 20756 Àpoca Nicolau Fuster, procurador del seu fill Joan, capellà beneficiat de l'altar de Sant Joan de l'església de Sant Esteve de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Riera, clavari de la dita vila.

06/08/1456 670 20756 Àpoca Bernat Mateu, doctor en dret canònic i procurador de Gabriel Mateu, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de l'església de 
Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Morell, clavari de la vila de Granollers.

17/09/1456 671 20756 Àpoca Bernat Mateu, doctor en dret canònic i procurador de Gabriel Mateu, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de l'església de 
Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Morell, clavari de la vila de Granollers.

22/11/1456 672 20756 Àpoca
Bernat, alies prevere oriünd de la vila de Moià, rector de la parròquia de Sant Pere de Ferrerons, a Moià,  habitant de 
Barcelona i administrador de l'almoina de Jaume d'Argilagars, prevere que fou de l'església de l'esmentada vila, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Morell, mercader i  clavari de la vila de Granollers.
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04/02/1457 294 20709 Establiment 
de terres

Pere Prat, hereu i propietari del mas Coparo de la parròquia de Sant Andreu de Santmalús, estableix tres peces de terra a 
Francesc Julià.

29/03/1457 673 20756 Àpoca Antoni Artigues, mestre de cases de la parròquia de Sant Julià de Lliçà d'Amunt,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Joan Morell, clavari de la vila de Granollers.

17/07/1457 295 20709 Testament Testament de Bernat Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, designant com a marmessors a la seva esposa Elionor, 
al seu fill Bernat Traver i a Antoni Verdaguer, de la parròquia de Caldes de Montbui.

31/08/1457 674 20756 Àpoca Raimon Bajuli, lloctinent reial de la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut uns diners de la universitat de Granollers a 
Bernat Ferrer, clavari de la dita vila.

29/10/1457 296 20715 Testament Testament de Margarida Soler, esposa d'Andreu Soler, de la parròquia de Sant Pere de Bertí.

20/11/1457 297 20715 Testament Testament de Marianna, esposa de Bernat Rovira, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

26/01/1458 676 20756 Àpoca

Cebrià Jover, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, procurador d'Andrea Rull i Joan Mir, prevere de l'església de 
Sant Esteve de l'esmentada vila, i de Jaume Prat, beneficiat de l'altar de Sant Jaume, Bernat Barrot, beneficiat de Sant Pere, 
Bernat Roca, beneficiat de Santa Maria, Joan Ulzina, beneficiat de Sant Bartomeu i Gregori Aleric, beneficiat de Sant Miquel, 
reconeix haver rebut els rèdits dels censals morts dels aniversaris dels altars a Antoni Blanc, clavari de la vila.

12/02/1458 677 20756 Àpoca Antoni Valls, clergue beneficiat de l'altar de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits 
dels censals morts dels aniversaris dels altars a Antoni Blanc, clavari de la vila de Granollers.

17/03/1458 675 20756 Àpoca
Aparici Carriol, espaser, ciutadà de Barcelona i procurador de Gabriel Miro i Bernat de Junyent, mercaders ciutadans de 
l'esmentada ciutat, administrador de la bacina dels pobres de la parròquia de Santa Maria de Mar, reconeix haver rebut els 
rèdits d'una pensió censal a Francesc Blanquer, clavari de la vila de Granollers.

22/03/1458 678 20756 Àpoca Miquel Ripoll, notari i escriva de la vila de Granollers, reconeix haver rebut quinze lliures i deu sous pel seu treball d'escrivà a 
Antoni Blanc, clavari de la vila.

26/04/1458 679 20756 Àpoca Bernat Lucas Marquillas, apotecari i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Blanc, 
clavari de la vila de Granollers.

29/05/1458 298 20715 Testament Testament de Pere Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, designant com a marmessors al seu pare Joan Infern i al 
seu germá Miquel Infern.

17/06/1458 680 20756 Àpoca Bernat Mateu, doctor en dret canònic i rector de l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Antoni Blanc, clavari de la vila.
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18/06/1458 299 20709 Testament
Testament de Denisa, esposa de Pere Joan Valls, designant com a marmessors a Joan Guerau, vicari perpetu i al seu cunyat 
Francesc Valls de Vilella, tots de Caldes de Montbui, deixant, juntament amb d'altres, 15 sous a la seva neta Eulàlia, filla de 
Climent Olivelles i Coloma filla de Denisa. 

18/10/1458 681 20756 Àpoca

Cebrià Jover, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, procurador d'Andrea Rull i Joan Mir, prevere de l'església de 
Sant Esteve de l'esmentada vila, i de Jaume Prat, beneficiat de l'altar de Sant Jaume, Bernat Barrot, beneficiat de Sant Pere, 
Bernat Roca, beneficiat de Santa Maria, Joan Ulzina, beneficiat de Sant Bartomeu i Gregori Aleric, beneficiat de Sant Miquel, 
reconeix haver rebut els rèdits dels censals morts, dels aniversaris dels altars, a Nicolau Riera, clavari de la vila.

25/11/1458 682 20756 Àpoca
Jofre de Millars, prior del Monestir de Sant Miquel del Fai, procurador de Miquel Mateu, prevere beneficiat de l'altar de Sant 
Salvador de l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Nicolau Riera, clavari 
de la vila.

30/11/1458 683 20756 Àpoca Antoni Valls, obtentor de la capella de Santa Maria de l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Nicolau Riera, clavari de la vila.

29/12/1458 300 20709 Testament Testament de Bernat Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, designant com a marmessors a Guillem Olivera, Antoni 
Verdaguer, blanquer de Caldes de Montbui, i a la seva mare Elionor. 

03/01/1459 684 20756 Àpoca

Cebrià Jover, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, procurador d'Andrea Rull i Joan Mir, prevere de l'església de 
Sant Esteve de l'esmentada vila, i de Jaume Prat, beneficiat de l'altar de Sant Jaume, Bernat Barrot, beneficiat de Sant Pere, 
Bernat Roca, beneficiat de Santa Maria, Joan Ulzina, beneficiat de Sant Bartomeu i Gregori Aleric, beneficiat de Sant Miquel, 
reconeix haver rebut els rèdits dels censals morts, dels aniversaris dels altars, a Nicolau Riera, clavari de la vila.

09/01/1459 685 20756 Àpoca Nicolau Fuster, draper, ciutadà de Barcelona i curador del seu fill Joan,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Nicolau Riera, clavari de la vila.

03/02/1459 686 20756 Àpoca
Bernat Mateu, doctor en dret canònic i procurador de Gabriel Mateu, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de l'església de 
Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Nicolau Riera, clavari de la vila de Granollers.

23/03/1459 687 20756 Àpoca Joana de Corbaria, vídua de Joan de Corbaria, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Nicolau Riera, clavari de la dita vila.

24/03/1459 688 20756 Àpoca Pere Leo, sabater de la vila de Granollers, reconeix haver rebut de la universitat de l'esmentada vila, deu lliures, tres sous i 
vuit denaris, a Nicolau Riera, clavari de la dita vila.
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08/06/1459 690 20756 Àpoca Jaume Ferrer, bataner de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat 
Tarafa, clavari de la dita vila.

11/06/1459 689 20756 Àpoca Salvador Carbó, alies Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Nicolau Riera, clavari de la dita vila.

28/07/1459 691 20756 Àpoca
Jofre de Millars, prior del Monestir de Sant Miquel del Fai, procurador de Gabriel Mateu, prevere beneficiat de l'altar de Sant 
Salvador de l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari 
de la vila.

29/10/1459 692 20756 Àpoca Bernat Ginebreda de la parròquia de Sant Fructuós de Castellterçol, pensionari de l'església de Santa Maria de Moià, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Nicolau Riera, clavari de la vila de Granollers.

02/01/1460 301 20715 Àpoca de Dot Angelina, filla d'Antoni mergarit de Cornellà i vídua de Pere Infern, declara haver rebut el seu dot del seu sogre Joan Infern, 
de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

04/02/1460 302 20709
Establiment 
de terres

Mateu Masó, rector de Sant Genís de l'Ametlla i beneficiat de l'altar de Santa Maria a l'esmentada església, estableix a 
Francesc Julià, de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, una peça de terra anomenada el Bosc de les Comes.

24/03/1460 303 20715 Àpoca de Dot Climent Oliveres, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà d'Amunt, reconeix haver rebut de Pere Joan Valls de Vilella, de la 
parròquia de Caldes de Montbui, el dot de la seva esposa Coloma.

24/06/1460 693 20756 Àpoca Bernat Valls, prevere beneficiat de l'altar de sant Bartomeu de l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila.

03/10/1460 694 20756 Àpoca Bernat Ferrer de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila.

18/01/1461 304 20715 Testament Testament de Constança, esposa de Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

31/01/1461 305 20715 Testament Testament de Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

14/04/1461 1890 20769 Venda d'un censal Venda d'un censal que fa Joan Roure. 

25/01/1462 306 20732 Establiment Martí Joan de Torrelles, senyor del castell de la Roca, estableix a Antoni Oliver, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, 
la casa de Santlleí.

08/02/1462 695 20756 Àpoca
Bernat Mateu, notari i ciutadà de Barcelona, procurador de Gabriel Mateu, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de l'església 
de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Pujalt, clavari de la vila de Granollers.

      AMGr. Col·lecció de Pergamins.          
Catàleg cronològic

                                                                                                                                                                                                                                                                Actualitzat el novembre de 2017     Pàg. 29  



Data Ref. UI Tipologia documental Descripció

19/10/1462 696 20756 Àpoca Cebrià Jover, procurador dels aniversaris de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
dels censals morts, dels aniversaris dels altars, a Pere Pujalt, clavari de la dita vila.

23/09/1463 697 20756 Àpoca de Dot Gabriela, vídua de Bernat Ferrer, draper, de la vila de Granollers,  reconeix haver rebut el retorn del seu dot i esponsalici a 
Jaume Riera, clavari de la dita vila.

14/08/1465 1838 20766 Venda
El matrimoni Violant i Joan Moragues, hotaler, juntament amb el seu fill Joan, tots del poble de Santa Maria de Montbui, 
reconeixen haver rebut 50 lliures de Ponç Ferrer, de la parròquia de Sant Pere de Premià, per la venda de la corredoria de 
Granollers.

17/04/1467 698 20756 Àpoca Pere Esteve, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix que ha rebut vint sous, de mans de Joan Morell, a Antoni Arn, clavari 
de la vila de Granollers.

07/01/1468 308 20732
Establiment 
de masos

Gabriel Rovira, beneficiat a l'altar de Santa Margarida de l'església de Santa Maria de Llerona, estableix a Joan Moia el mas 
Barrida de l'esmentada parròquia.

13/05/1468 307 20706 Clàusula d'acord Clàusula d'un acord fet entre els hereus de Constança Lunes i Joan Vall de Vilella sobre un cens posat sobre un honor del 
mas Torrents.

06/11/1469 1894 20769
Definició de censal 

mort
Carta d'absolució de definició d'un censal mort feta per Gaspar Bruniquer, mercader i ciutadà de Barcelona, i Angelina, vídua 
d'Arnau Socics, mercader i ciuadà de l'esmentada ciutat, germà de Gaspar.

08/06/1470 1891 20769 Àpoca de Definició
Cosme, bisbe de Vic, fa una àpoca d'absolució i de deficinió a favor de Jaume i Antoni Elies, hereus de Bernat Elies, de la 
ciutat de Moià, per una pensió de censal d'una causa pia.

26/03/1471 309 20709
Establiment 
de terres

Pere Olzinelles, de la vila de Caldes de Montbui, estableix a Joana, vídua de Pere Riera, hostaler, un hort situat a l'horta 
inferior de l'esmentada vila.

11/05/1471 310 20709 Fundació Bernat Jorn, de la vila de Granollers, com a administrador dels béns del seu fill Bartomeu, i la seva filla Eulàlia, funden un 
aniversari a l'església parroquial de Sant Esteve de Granollers per l'ànima de Francesc Arós.

23/06/1472 700 20756 Àpoca Gelabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, hereu universal del seu pare Joan Bruniquer, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.

11/09/1472 311 20732 Atorgament 
de privilegis

Joan II, rei d'Aragó, confirma els privilegis concedits als homes de les franqueses pels seus antecessors.

22/11/1472 699 20756 Àpoca Joan Torrents, clergue beneficiat de la capella de Sant Antoni de l'església de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.
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22/11/1472 701 20756 Àpoca Vicenç Carbó, alies Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, administrador de Bartomeu Carbó, prevere de 
l'esmentada parròquia, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.

13/04/1473 702 20756 Àpoca Pere Bruniquer, prevere beneficiat de Sant Salvador de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.

11/05/1473 717 20756 Àpoca de Dot Bernat Tarafa, major d'edat de la vila de Granollers, confesa haver rebut el dot i esponsalici a Bernat Tarafa, clavari de la 
dita vila.

23/06/1473 703 20756 Àpoca Antoni Valls, prevere beneficiat de l'altar de Sant Bartomeu de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la dita vila.

23/06/1473 704 20756 Àpoca Gabriela, muller de Bernat Ferrer, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, 
clavari de la dita vila.

09/03/1474 313 20732 Venda d'un censal El matrimoni Elisabet i Pere Joan Valls, de la vila de Caldes de Montbui, venen un censal a Pere Delscalnons.

09/03/1474 312 20732 Venda d'un censal Pere Joan Vall, de la vila de Caldes de Montbui, ven un censal a Pere Calveres, de l'esmentada vila.

24/03/1474 707 20756 Àpoca Jaume Torrent de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de la universitat de la Roca, a Joan 
Vendrell, clavari de la dita vila.

24/03/1474 705 20756 Àpoca Pere Draper de la parròquia de Sant [Genís de] l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Vendrell, 
clavari de la dita vila.

31/05/1474 706 20756 Àpoca Jaume Olivet, estudiant d'art de la vila de Sant Celoni, obtentor de la capella de Sant Bartomeu de l'església de Sant Esteve 
de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de la dita vila.

16/06/1474 709 20756 Àpoca Antic Puig, prevere beneficiat de Sant Salvador de l'església de la vila de Granollers, i administrador de Joan Carbó, reconeix 
haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Vendrell, clavari de la dita vila.

17/06/1474 708 20756 Àpoca Antic Puig, prevere procurador dels aniversaris del comú de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió 
de censal a Joan Vendrell, clavari de la dita vila.

09/1474 710 20756 Àpoca Pere Calidos, mercader de la vila de Caldes de Montbui, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, 
clavari de la vila de Granollers.

12/10/1474 711 20756 Àpoca Oleguer Lunes, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de 
la dita vila.
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12/10/1474 712 20756 Àpoca Oleguer Lunes, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de 
la dita vila.

15/10/1474 713 20756 Àpoca Joan Torrent, clergue obtentor de les capelles de Sant Antoni i Sant Llorenç de l'església de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de la dita vila.

22/12/1474 714 20756 Àpoca Antoni Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de la dita vila.

19/11/1476 716 20756 Àpoca
Jaume Boada, alies Sellers, de la parròquia de Sant Sant Esteve de la vila de Granollers, procurador de la seva mare Joana, 
vídua de Frances Boada, de Viladordis de la parròquia de Sant Sadurní de Montornés,  reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Bernat Moner, clavari de la dita vila.

19/11/1476 715 20756 Àpoca
Joan Raimon, mestre en "sacra pagina" i prior del Monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, procurador dels frares 
conventuals, Mateu Calisets i Andreu Rovira, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a [Bernat Moner], clavari de la 
dita vila.

07/04/1478 314 20709 Declaració Francesc Farell, blanquer habitant de la vila de Caldes de Montbui, procurador de Jaume Pasqual, confirma la possessió del 
mas Bernaguera, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, a Càndia, filla de Bernat Traver.

30/08/1479 315 20706 Àpoca Pere Vinyal, de la parròquia de Santa Maria de Llerona, confessa haver rebut de Bernat Moner, clavari de la vila de 
Granollers, els rèdits d'un censal mort.

14/12/1479 316 20709
Establiment 
de terres

Joan Guerau, vicari de l'església de Santa Maria de Caldes de Montbui, estableix a Joan Traver una peça de terra dels mas 
Bernaguera.

1480 718 20756 Àpoca [Martorell], prevere beneficiat de l'església de Sat Fèlix de [Canovelles], reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Bernat Moner, clavari de la dita vila.

23/01/1480 719 20756 Àpoca Isabel, muller de Francesc Bosc, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Moner, 
clavari de la dita vila.

08/06/1480 721 20756 Àpoca Pere Draper, prevere de l'església de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume de 
Masferrer, clavari de la vila de Granollers.

23/06/1480 720 20756 Àpoca Elisabet de Tagamanent i de Montbui, muller del donzell Francesc de Tagamanent, de la vila de Granollers, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume de Masferrer, clavari de la dita vila.

08/02/1481 722 20756 Àpoca
Antic Puig, prevere rector de l'església de Sant Julià de Lliçà d'Amunt, procurador de Joan Riambau, prevere beneficiat de la 
seu de Barcelona,  reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jaume de Masferrer, clavari de la vila de 
Granollers.
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22/03/1481 723 20756 Àpoca Gilabert Bruniquer, Jaume Riera, Joan Molins i Gabriel Jofre, de la vila de Granollers, administradors del bací dels pobres, 
reconeixen haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jaume de Masferrer, clavari de la dita vila.

29/03/1481 317 20715 Donació Jaume Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, anomena hereu dels seus béns al seu fill Vicenç Infern.

01/03/1482 318 20732 Concessió Joan Prat, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, anomena hereu dels seus béns al seu fill Vicenç Infern.

05/03/1482 319 20715
Establiment 
de terres

Joan Torrents prevere, procurador de Joan de Torruelles, senyor del castell de la Roca, estableix a Pere Barrida una peça de 
terra situada a la parròquia de Santa Maria de Llerona, al lloc anomenat la Fàbrega.

30/08/1482 320 20709 Establiment 
de terres

Pere Olzinelles, habitant de la vila de Caldes de Montbui, estableix a Margarida Bartomeu, senyora de la casa de les Valls 
Sobiranes, una peça de terra situada a Puigcugull.

07/04/1483 321 20732 Venda Narcís Martorell, de la vila de Granollers, ven una casa a Joan Tristany, paraire de llana de la vila de Granollers.

30/04/1483 322 20709
Establiment 
de masos

Joan Torrents, beneficiat de l'altar de Sant Jaume a l'església de Granollers, estableix a Segimon Pou el mas Clascar.

30/04/1483 323 20709 Establiment 
de masos

Joan Torrents, beneficiat de l'altar de Sant Jaume a l'església de Granollers, estableix a Segimon Pou el mas Daspluga. 

07/08/1483 724 20756 Àpoca Elisabet, muller del donzell Francesc Benet de Montbui i de Tagamanent, de la vila de Granollers, i procuradora d'aquest, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Arn, clavari de la dita vila.

19/08/1483 725 20756 Àpoca Gabriel Figueres, prevere beneficiat de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Arn, clavari de la dita vila.

09/11/1483 726 20756 Àpoca Bartomeu Mansello, prevere beneficiat de Sant Joan de l'església Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Antoni Arn, clavari de la vila de Granollers.

19/06/1484 728 20756 Àpoca Francesc Carner de la vila de Moià, procurador dels administradors de Jaume Argilagas, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Antoni Arn, clavari de la vila de Granollers. 

22/06/1484 727 20756 Àpoca Àpoca firmada per Pere Antic Mateu, notari de Barcelona i procurador de Joan Carrera, cavaller conciliar del rei i batlle 
general de Catalunya, a favor del Comú de Granollers.

27/07/1484 729 20756 Àpoca
Antoni Santmartí, sabater i ciutadà de Vic, procurador de Joan de Santmartí, prevere beneficiat de les capelles de Sant Denís 
i Jordi en el claustre de la Seu de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Arn, clavari de la vila 
de Granollers.
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02/08/1484 324 20716 Establiment 
de terres

Galceran de Centelles, procurador de Guillem Ramon de Centelles, estableix a Joan Bosquì, de la parròquia de Sant Andreu 
de Samalús, dues peces de terres.

02/08/1484 325 20716
Establiment 
de terres

Galceran de Centelles, procurador de Guillem Ramon de Centelles, estableix a Joan Bosquì, de la parròquia de Sant Andreu 
de Samalús, dues peces de terres.

04/01/1486 326 20745 Venda Pere Joan Valls, fill de Francesc Colldax, alies Valls de Villela, ven un cens a Pau Cavaller, i tots de la vila de Caldes de 
Montbui.

01/09/1487 327 20745 Venda de terres Antoni Oliver, de la parròquia de Sant Pere de Vilanova, ven a Jaume Bramasacs una peça de terra situada prop del mas 
Oliver.

01/09/1487 328 20745 Venda de terres Antoni Oliver, de la parròquia de Sant Pere de Vilanova, ven a Jaume Bramasacs una peça de terra situada prop del mas 
Oliver.

23/06/1488 730 20756 Àpoca Antoni Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Galcerà Riembau, clavari de la dita vila.

25/06/1488 731 20756 Àpoca Bartomeu Mansello, prevere beneficiat de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de la vila de Granollers.

17/07/1488 734 20756 Àpoca Bartomeu Sapera, de la parròquia de Sant Cebrià de la Móra, terme del castell de Tagamanent, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

17/07/1488 733 20756 Àpoca Constança, vídua de Pere Hualguer, de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Narcís Rull, clavari de la vila de Granollers.

19/07/1488 732 20756 Àpoca Joan Morell, draper de la vila de Granollers, procurador de Vicenç Sala, de la parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

31/07/1488 735 20756 Àpoca Joan Osona, de la parròquia de Santa Maria de Montmeló, i Joan Sicart, alies Arenes, de la parròquia de Santa Maria de 
Cardedeu, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

07/08/1488 737 20756 Àpoca Llorenç Santpere, monjo romeu i procurador general del Monestir de Montalagre, ordre de la Cartoixa, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

23/08/1488 736 20756 Àpoca
Francesc Guardiola, argenter i ciutadà de Barcelona, procurador de Joan de Santmartí, prevere beneficiat de les capelles de 
Sant Denís i Jordi en el claustre de la Seu de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Tarafa, 
clavari de Granollers.

01/09/1488 738 20756 Àpoca Pere Draper, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari 
de la vila de Granollers.
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26/10/1488 739 20756 Àpoca
Guillem Vilaroga, prevere vicari de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, procurador de joan Rafael Riembau, 
prevere beneficiat de l'Esperit Sant de l'esmentada església, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Narcís Rull, clavari 
de la vila de Granollers.

01/01/1489 740 20757 Àpoca Isabel, vídua de Bartomeu del Bosc, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

08/01/1489 739 20757 Àpoca
Pere Parès, de la parròquia de Sant Pere de Premià, procurador de Jaume Oliver, clergue obtentor de l'altar de Sant 
Bartomeu de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Narcís Rull, 
clavari de la vila de Granollers.

13/01/1489 740 20756 Àpoca El germà Nadal Pujol, de l'ordre de Santa Maria del Carmel, romeu,  reverend prior del Monestir del Carmel, reconeix haver 
rebut els rèdits d'una pensió a Narcís Rull, clavari de la vila de Granollers.

07/02/1489 741 20757 Àpoca Joan Roure, prevere procurador de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

07/02/1489 742 20757 Àpoca Joan Roure, prevere procurador de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

20/02/1489 743 20757 Àpoca Lluís Valls, donzell de la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de 
Granollers.

06/03/1489 745 20757 Àpoca Pere, prevere beneficiat en la Seu de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de la 
vila de Granollers.

23/03/1489 744 20757 Àpoca Antoni Blanc de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Narcís Rull, clavari de 
Granollers.

04/04/1489 747 20757 Àpoca Pere Bruniquer, prevere beneficiat en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Narcís Rull, clavari de Granollers.

29/04/1489 746 20757 Àpoca Caterina, vídua de Lluís Granada, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís 
Rull, clavari de Granollers.

17/06/1489 748 20757 Àpoca Gabriel Figueres, prevere procurador de Francesc Milà, canonge de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a 
Narcís Rull, clavari de la vila de Granollers.

30/12/1489 749 20757 Àpoca Elisabet, vídua de Francesc de Montbui i de Tagamanent, donzell de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Narcís Rull, clavari de l'esmentada vila.
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11/01/1491 750 20757 Àpoca Joan Morell, prevere obtentor de la capella de Santa Maria de l'Esperança en el monestir de Sant Pere de les Puel·les de 
Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari de l'esmentada vila.

10/03/1491 751 20757 Àpoca Pere Ponç, forner de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume 
Masferrer, clavari de Granollers.

23/06/1491 752 20757 Àpoca Bernat Ferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari 
de l'esmentada vila.

05/03/1493 329 20745
Establiment 
de terres

Damià Prat estableix a Jaume Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, una peça de terra dels mas Colomer.

24/06/1493 760 20757 Àpoca Jaume Berart, prevere beneficiat en l'església de Sant Esteve de la vila de Granolles, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Salvador Boada, clavari de Granollers.

25/06/1493 753 20757 Àpoca Joan Morell, prevere obtentor de l'Esperit Sant en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Bernat Tarafa, clavari de Granollers.

08/07/1493 1896 20769 Testament Institució testamental de Roderic Cuaço.

05/09/1493 754 20757 Àpoca Vicenç Carbó, alies Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Bernat Tarafa, clavari de Granollers.

10/10/1493 755 20757 Àpoca Joan Ferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de 
l'esmentada vila.

05/12/1493 757 20757 Àpoca El germà Nadal Pujol, conventual del monestir de Santa Maria del Carmel, procurador del germà Joan Martí, mestre en 
teologia sacra, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de Granollers.

05/12/1493 756 20757 Àpoca
Miquel Salvador, canonge de l'església del Castell de Callèr, del regne de Sardenya, procurador de Jaume Olivet, clergue 
obtentor de la capella de Sant Bartomeu en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a 
Bernat Tarafa, clavari de Granollers.

15/12/1493 330 20716 Venda d'un censal
Antoni Muntal, de Prat Sobirà, i la seva esposa Elisabet, de la parròquia de Granollers, venen a Joan Torrents, de la Roca, un 
censal.

15/06/1495 758 20757 Àpoca Joan Hostalric, habitant de la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Salvador Boada, clavari 
de Granollers.

25/06/1495 331 20716 Testament Testament de Constança, esposa de Jaume Camps, de la parròquia de Sant Vincenç de Riells.
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24/05/1496 759 20757 Àpoca Pere Ponç, forner de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Salvador 
Boada, clavari de Granollers.

10/06/1496 762 20757 Àpoca Antoni Ranus de la parròquia de Santa Coloma de Marata, diòcesi de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Salvador Boada, clavari de Granollers.

23/06/1496 763 20757 Àpoca
Antic Puig, prevere rector de l'església de Santa Coloma de Marata, procurador de Miquel Fuster, obtentor de la capella de 
Sant Joan de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Salvador 
Boada, clavari de Granollers.

23/06/1496 761 20757 Àpoca Jaume Valls, clergue beneficial de l'altar de Sant Bartomeu de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Salvador Boada, clavari de Granollers.

23/11/1496 764 20757 Àpoca Narcís Domingo, apotecari de Barcelona, procurador del difunt Galcerà Marquès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Jaume Masferrer, clavari de Granollers.

09/03/1497 765 20757 Àpoca Andreu Pujalt, prevere beneficiat de Sant Salvador de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari de Granollers.

26/04/1497 766 20757 Àpoca Francesc Bonet, porter reial, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Tarafa, clavari de Granollers.

04/10/1498 767 20757 Àpoca Francina, muller de Bernat Prats, donzell domiciliat en el Vallès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume 
Pujalt, clavari de Granollers.

19/06/1499 768 20757 Àpoca Els germans Bernat i Jaume Tarafa, mercaders de la vila de Granollers, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Jaume Pujalt, clavari de Granollers.

26/06/1499 769 20757 Àpoca Bartomeu Mancello, prevere beneficiat de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Antoni Ferrer i a Joan Canal, clavaris de la vila de Granollers.

04/12/1499 770 20757 Àpoca
Valentí Flaquer, alies Soler, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanet, diòcesi de Vic, procurador de la seva muller, 
Joana, propietària del mas Soler, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni [Ferrer], clavari de la vila de 
Granollers. 

15/12/1499 771 20757 Àpoca Francesc Granada, vidrier, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Ferrer i a Joan 
Canal, clavaris de la vila de Granollers.

1500 1869 20768
Establiment 
de terres

Establiment o venda que fa Constantí de Bigues d'una peça de terra.

1500 785 20758 Àpoca [Valentí] Flaquer, alies Soler, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanet, [procurador] de la seva muller, [Joana, 
propietària del] mas Soler, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a [ ], clavari de la vila de Granollers.
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1500 338 20748 Venda d'un censal
El matrimoni Margarita i Joan Colomer juntament amb el seu fill Andreu Colomer, tots de la parròquia de Sant Vicenç de 
Mollet, venen un censal mort.

1500 335 20745 Testament

Testament i última voluntat d'Elisabet Prat, vídua d'Antoni Montalt, alies Prat Colell, de la parròquia de Sant Esteve de 
Vilanova, designant com a marmessors a mossèn Francesc Ferrer, canonge de Barcelona, al seu fill, mossèn Francesc Prat 
prevere beneficiat en la seu de Barcelona, a Francesc Montalt, de la parròquia de Sant Llorenç de Gaserans, i al seu gendre, 
Miquel Puig de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, establint la seva sepultura, les mises per la seva ànima i donant 
cent lliures a cadascun dels seus fills, Pere i Antoni Prat, pels seus matrimonis.

15/01/1500 772 20758 Àpoca Francesc Maimó, donzell, lloctinent geneneral de Barcelona, reconeix al clavari de la vila de Granollers, haver rebut uns 
diners de Francesc Ballerster.

16/01/1500 773 20758 Àpoca Bartomeu Sapera, de la parròquia de Sant Cebrià de la Mòra, diòcesi de Vic, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Antoni Ferrer i a Joan Canal, clavaris de la vila de Granollers.

19/03/1500 775 20758 Àpoca Isabel, vídua de Bartomeu del Bosc, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Ferrer i a Joan Canal, clavaris 
de la vila de Granollers.

19/03/1500 774 20758 Àpoca Joan Morell, prevere obtentor de la capella de Santa Marie de l'Esperança del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Ferrer i a Joan Canal, clavaris de la vila de Granollers.

09/06/1500 778 20758 Àpoca Bartomeu Mancello, prevere beneficiat de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a  Joan Canal, clavari de la vila de Granollers.

09/06/1500 780 20758 Àpoca
Joan Ribas, paraire de pany de llana, de la vila de Sant Celoni, procurador de Jaume Olivet, clergue tonsurat, obtentor de la 
capella de Sant Bartomeu de l'església de Sant Pere de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a  Joan Canal, clavari de la vila de Granollers.

22/06/1500 781 20758 Àpoca Bernat Tarafa, mercader d ela vila de Granollers, procurador del benefici de Sant Bartomeu de l'església de Santa Coloma de 
Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Ferrer, clavari de la vila de Granollers.

22/06/1500 776 20758 Àpoca Joan Ferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Ferrer i a Joan 
Canal, clavaris de la vila de Granollers.

22/06/1500 777 20758 Àpoca Joan Ferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Ferrer i a Joan 
Canal, clavaris de la vila de Granollers.

22/06/1500 779 20758 Àpoca Joan Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Guillem 
[ ], clavari de la vila de Granollers.
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23/06/1500 783 20758 Àpoca
Francesc Castera, ciutadà de Barcelona i habitant en la vila de Moià, procurador de Joan Vila, Bernat Coma i Pere Carner, 
habitants de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Ferrer Llorenç i a Joan Canal, clavaris 
de la vila de Granollers.

15/09/1500 332 20745
Establiment 
de terres

Francesc Olzinelles, de la vila de Caldes de Montbui, procurador de la senyora Violant, vídua de Joan Pere de Vilademany, 
confirma a Segimon Traver l'establiment d'una peça de terra.

15/09/1500 333 20745 Establiment 
de terres

Francesc Olzinelles, de la vila de Caldes de Montbui, procurador de la senyora Violant, vídua de Joan Pere de Vilademany, 
confirma a Segimon Traver l'establiment d'una peça de terra.

16/09/1500 784 20758 Àpoca Sebastià Roca, prevere de la vila de Moià, procurador de Gabriel Argemir, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joan Canal, clavari de la vila de Granollers.

23/02/1501 339 20716 Testament Testament de Joana, muller de Jaume Ifern.

17/06/1501 786 20758 Àpoca Isabel, vídua de Bartomeu del Bosc, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de la vila de 
Granollers.

21/06/1501 788 20758 Àpoca Joan Morell, prebere beneficiat, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de la vila de Granollers.

24/06/1501 787 20758 Àpoca Jaume Masferrer, hostaler de la vila de Granollers, administrador de Jaume Masferrer, alies Boada, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de la vila de Granollers.

12/01/1502 789 20758 Àpoca Antoni Ramis, de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, 
clavari de la vila de Granollers.

09/03/1502 790 20758 Àpoca
Pere Riba, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, procurador de Jaume Olivet, obtentor de la capella de Sant 
Bartomeu de l'església de Sant Esteve de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, 
clavari de la vila de Granollers.

10/06/1502 794 20758 Àpoca Bernat Draper de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bromar, 
clavari de la vila de Granollers. 

25/06/1502 791 20758 Àpoca Joan Roura, prevere beneficiat de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

28/06/1502 792 20758 Àpoca Simeó Sapera, fill i hereu universal del difunt Bartomeu Sapera, de la parròquia de Sant Cebrià de la Mòra, diòcesi de Vic, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

07/07/1502 795 20758 Àpoca Pere Fabregues, sabater, procurador de Bernat Omet, alies Soler, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat 
Tarafa, clavari de la vila de Granollers.
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08/07/1502 793 20758 Àpoca Bernat Roca, prevere beneficiat de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

17/08/1502 796 20758 Àpoca
Antoni Boils, barber de la vila de Granollers, procurador de Gerald Carbó, prior i procurador del monestir de Santa Maria de 
Montalegre, ordre de la Cartoixa, diòcesi de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, 
clavari de la vila de Granollers.

08/10/1502 797 20758 Àpoca Francina, muller de Bernat Prat, donzell, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila 
de Granollers.

20/10/1502 798 20758 Àpoca
Valentí Flaquer, alies Soler, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanet, procurador de la seva muller, Joana, propietària 
del mas Soler, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

10/11/1502 800 20758 Àpoca Pere Marrull, ciutadà de Barcelona, habitant de Granollers, procurador de Pere Ribas, paraire de pany de llana de la vila de 
Sant Celoni, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

14/11/1502 799 20758 Àpoca
Antoni Beosa, prevere, batxiller en teologia sacra, del monestir de Santa Marie del Carmel, ciutat de Barcelona, procurador 
de l'esmentat monestir, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

15/12/1502 801 20758 Àpoca
Pere Travasser, notari, ciutadà de Barcelona, procurador de Joan Martí, beneficiat de les capelles de Sant Dionís i Sant Jordi 
de la Seu de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

15/12/1502 802 20758 Àpoca
Pere Travasser, notari, ciutadà de Barcelona, procurador de Joan Martí, beneficiat de les capelles de Sant Dionís i Sant Jordi 
de la Seu de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

03/03/1503 806 20758 Àpoca
Francesc Rastera, ciutadà de Barcelona, habitant de la vila de Moià, procurador de Jaume Valentí Solà, Gabriel Argemir 
Samore i Bernat Casanoves, tots ciutadas de Barcelona i habitants de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.  

09/03/1503 805 20758 Àpoca Joan Balla, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, paraire i administrador del seu fill, Joan, hereu universal de Miquel 
Rovira, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

10/03/1503 804 20758 Àpoca Felip Bardina, paraire de pany de llana, i Gilabert Broniquer, mercader, ambdós de la vila de Granollers, administradors del 
difunt Bruniquer, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.
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26/03/1503 803 20758 Àpoca Andreu Pujalt, prevere beneficiat de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

03/06/1503 812 20758 Àpoca Salvador Boada, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari 
de la vila de Granollers.

06/06/1503 808 20758 Àpoca
Pere Riba, paraire de pany de llana de la vila de Sant Celoni, procurador de Jaume Oliver, beneficiat en l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Canals, clavari de la vila de 
Granollers.

06/06/1503 819 20758 Àpoca Simeó Sapera, fill i hereu del difunt Bartomeu Sapera, de la parròquia de Sant Cebrià de la Mòra, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de Granollers.

16/06/1503 815 20758 Àpoca Bernat Tarafa, mercader i clavari de Granollers, procurador de Pere Joan Marofas, prevere obtentor del benefici de Sant 
Bartomeu de l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort.

16/06/1503 814 20758 Àpoca Esteve Marquès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, procurador de Bernat Draper de la parròquia de Sant Genís de 
l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

17/06/1503 809 20758 Àpoca Isabel, vídua de Bartomeu del Bosc, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de 
Granollers.

17/06/1503 810 20758 Àpoca Joan Palaudàries, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari 
de la vila de Granollers.

18/06/1503 782 20758 Àpoca
Alfons Castany, procurador de Miquel Carrera, batlle general, usufructuari, i de la seva esposa Elisabet, hereva del benefici 
de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

19/06/1503 340 20707 Àpoca Pere Rossell, batedor de fulles d'or i plata i ciutadà de Barcelona, reconeix a Bernad Tarafa, clavari de Granollers, haver rebut 
els rèdits d'un censal.

20/06/1503 813 20758 Àpoca Pere Ponç, forner de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat 
Tarafa, clavari de Granollers.

22/06/1503 807 20758 Àpoca
Antic Puig, prevere rector de l'església de Santa Coloma de Marata, procurador de Miquel Fuster, clergue obtentor de l'altar 
de Sant Joan en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari 
de la vila de Granollers.

22/06/1503 811 20758 Àpoca Lluís Valls, donzell de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de 
Granollers.
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24/06/1503 817 20758 Àpoca Pere Pujalt, procurador dels aniversaris de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Joan Canal, clavari de Granollers.

29/06/1503 818 20758 Àpoca Joan Tarafa, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de Granollers.

30/06/1503 816 20758 Àpoca
Pere Torner, pararire de pany de llana, ciutadà de Barcelona, habitant de la vila de Moià, procurador de Gabriel Argemir i 
Pere Joan Riquer, ciutadans de Barcelona i habitants a Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, 
clavari de Granollers.

06/08/1503 820 20758 Àpoca Bartomeu Monsello, prevere procurador de Bartomeu Roger, prevere obtentor del benefici de Sant Joan de l'església de 
Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de Granollers.

16/08/1503 821 20758 Àpoca Alfons Castany, procurador de Miquel Carrera, batlle general, usufructuari, i de la seva esposa Elisabet, hereva del benefici 
de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

29/09/1503 822 20758 Àpoca Francesc Granada, vidrier de la parròquia de Sant Pere de Bigues, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Canal, clavari de la vila de Granollers. 

16/12/1503 823 20758 Àpoca Pere Puig, clergue obtentor de les capelles de Sant Antoni i Sant Llorenç en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de la vila de Granollers.

09/02/1504 824 20758 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de Granollers.

11/03/1504 825 20758 Àpoca Martí Nogués, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona, procurador de Joan Hostalric Sabastida, cavaller de Barcelona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

21/06/1504 826 20758 Àpoca Bernat Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Pere Joan Matosas, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de 
l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de Granollers.

13/08/1504 341 20707 Àpoca de Dot
Gabriel Mayol, blanquer de Caldes de Montbui, reconeix al seu sogre Bartomeu Illa, alies Valls de Vilella de la parròquia de 
Santa Maria de Caldes de Montbui, haver rebut 500 lliures de Barcelona del dot de Joanna filla del dit Bartomeu i esposa de 
Gabriel.

04/09/1504 828 20758 Àpoca Joan Hostalric Sabastida, cavaller de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de la 
vila de Granollers.

29/09/1504 827 20758 Àpoca Francina, muller de Bernat Prat, donzell, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de la vila de 
Granollers.

      AMGr. Col·lecció de Pergamins.          
Catàleg cronològic

                                                                                                                                                                                                                                                                Actualitzat el novembre de 2017     Pàg. 42  



Data Ref. UI Tipologia documental Descripció

19/12/1504 829 20758 Àpoca
Andreu Pujalt, prevere beneficiat de Sant Salvador i obtentor de les capelles de Sant Antoni i Llorenç en l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Canal, clavari de la vila de 
Granollers.

09/02/1505 830 20758 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Joan Canal, clavari de la vila de Granollers.

18/02/1505 831 20758 Àpoca Pere Ponç, forner de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert 
Bruniquer, clavari de Granollers.

01/04/1505 342 20748 Censal Mort El matrimoni Aldonça i Berenguer Miquel, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, reconeixen a Joan Viver, pagès de la 
parròquia de Sant Mateu de Montbui, la conceció d'un censal mort.

10/04/1505 834 20758 Àpoca Alfons Castany, procurador de Miquel Carrera, batlle general, usufructuari, i de la seva esposa Elisabet, hereva del benefici 
de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de la vila de Granollers.

20/05/1505 833 20758 Àpoca Antoni Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, procurador del seu germà Joan, reconeix haver rebut els 
rèdits d'una pensió de censal a Gilabert Bruniquer, clavari de la vila de Granollers.

27/05/1505 832 20758 Àpoca
Nicolau Gener, prevere de l'església de Sant Joan de Barcelona, procurador del benefici d'Isabel Corbaria i del Bosc, muller 
de Francesc Bartomeu del Bosc, ciutadà de Lleida, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, 
clavari de Granollers.

06/06/1505 845 20758 Àpoca
Bartomeu Mancello, prevere de l'església de Santa Maria de Llerona, procurador de Bartomeu Roger, prevere beneficiat de 
Sant Joan de l'esmentada església, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a  Francesc Valls, clavari de la vila de 
Granollers.

18/06/1505 840 20758 Àpoca
Bernat Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Pere Joan Matosas, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de 
l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de 
Granollers.

19/06/1505 835 20758 Àpoca Antoni Pla de la parròquia de Santa Maria de Montmeló, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, 
clavari de Granollers.

23/06/1505 838 20758 Àpoca
Antic Puig, prevere rector de l'església de Santa Coloma de Marata, procurador de Miquel Fuster, clergue obtentor de l'altar 
de Sant Joan en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, 
clavari de la vila de Granollers.
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23/06/1505 844 20758 Àpoca
Jaume Masferrer, mercader de la vila de Granollers, i el seu fill Jaume, alies Boada, propietari del mas Boada de la parròquia 
de Sant Sadurní de Montornès, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Gilabert Bruniquer, clavari de 
Granollers.

23/06/1505 837 20758 Àpoca Pere Pujalt, paraire de pany de llana, procurador de la comunitat de preveres de l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

24/06/1505 842 20758 Àpoca Cebrià Lansa, pagès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de 
Granollers.

25/06/1505 836 20758 Àpoca
Antoni Boils, barber de la vila de Granollers, procurador de Gerald Carbó, prior i procurador del monestir de Santa Maria de 
Montalegre, ordre de la Cartoixa, diòcesi de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, 
clavari de la vila de Granollers.

25/06/1505 839 20758 Àpoca Miquel Fuster, doctor en teologia sacra, obtentor de la capella de Sant Joan en l'església de la vila de Granollers, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, clavari de la vila de Granollers.

26/06/1505 841 20758 Àpoca Pere Carner, ciutadà de Barcelona, habitant de la vila de Moià, procurador de Bernat Homer, Bartomeu Vila i Jaume 
Riudovelles, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, clavari de la vila de Granollers.

26/06/1505 843 20758 Àpoca Simeó Sapera, fill i hereu del difunt Bartomeu Sapera, de la parròquia de Sant Cebrià de la Mòra, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, clavari de Granollers.

16/08/1505 846 20758 Àpoca Vicenç Mari, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Francesc Valls, clavari de la vila de Granollers.

18/09/1505 847 20758 Àpoca
Nicolau Gener, prevere de l'església de Sant Joan de Barcelona, beneficiat obtentor de la capella Santa Maria de l'Esperança, 
en el monestir de Sant Pere de les Puel·les, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, clavari de 
Granollers.

25/09/1505 848 20758 Àpoca Joan Ramis, de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, 
clavari de la vila de Granollers.

11/10/1505 850 20758 Àpoca Joan Roure, prevere beneficiat en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Francesc Valls, clavari de la vila de Granollers.

24/10/1505 849 20758 Àpoca
Francesc Miquel de Vilanova i Denoves, donzell, ciutadà de Barcelona i domiciliat al Vallès, procurador de Jordi Bernat del 
Bosc, donzell i hereu de la seva difunta mare, Isabel, vídua de Francesc Bartomeu del Bosc, ciutadà de Lleida, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, clavari de la vila de Granollers.
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24/01/1506 851 20758 Àpoca Gabriel Argemí Junior, sastre, procurador de Jaume Oliveres, prevere, i de Gabriel Guinar, paraire de pany de llana, tots de 
la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, clavari de la vila de Granollers.

31/01/1506 852 20758 Àpoca Nicolau Gener, prevere de l'església de Sant Joan de Barcelona, procurador de Joana, vídua de Lluís Valle, reconeix haver 
rebut els rèdits d'una pensió de censal a Francesc Valls, clavari de Granollers.

11/03/1506 853 20758 Àpoca Àpoca firmada per Miquel Salivis.

24/03/1506 854 20758 Àpoca Isabel, vídua de Joan Boada, mercader, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal del 
seu dot i esponsalici, a Francesc Valls, clavari de la vila de Granollers.

19/06/1506 856 20758 Àpoca Joan Ramis, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Riembau, clavari de la vila de Granollers.

24/06/1506 857 20758 Àpoca Cebrià Lansa, pagès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Valls, clavari de 
Granollers.

26/08/1506 858 20758 Àpoca Valentí Flaquer, alies Soler, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanet, procurador de la seva muller, Joana, propietària 
del mas Soler, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

19/12/1506 859 20758 Àpoca
Pere Pujalt, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, procurador de Miquel Fuster, prevere doctor en sacra pagina, 
obtentor de la capella de Sant Joan en l'església de l'anomenada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Riembau, clavari de Granollers.

05/02/1507 860 20758 Àpoca Bernat Comas, pagès, procurador de Pere Joan Bufanya, Gabriel Argemir, Gabriel Gomar, tots ciutadans de Barcelona i 
habitants en la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Riembau, clavari de la vila de Granollers.

23/02/1507 343 20745 Establiment 
de terres

Pere Fonolleda, prevere beneficiat de Santa Maria Magdalena de Caldes de Montbui, estableix de nou una peça de terra a 
Vicenç Infern, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues,

14/03/1507 337 20707 Àpoca de Dot Joan Lloberes, de la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell de Llinars del Vallès, reconeix que ha rebut de Jerònima, 
esposa seva i filla de Marguerita i Bartomeu Berenguer, de la parròquia de Sant Andreu de Samalús,  el dot i esponsalici. 

23/03/1507 344 20716 Àpoca de Definició
Àpoca de definició de sis mals usos de Beranguer Miquel de Bigues, donzell de la parròquia de Sant Pere de Bigues, a favor 
de Segimon Traver, de l'esmentada parròquia.
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25/03/1507 861 20758 Àpoca Antoni Portell, alies Pla, de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, i Vicenç Fradera, alies Bataller, de la parròquia de Sant 
Pere de Vilamajor, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

22/04/1507 855 20758 Àpoca Antoni Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, procurador del seu germà Joan, reconeix haver rebut els 
rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari de la vila de Granollers.

02/06/1507 862 20758 Àpoca Jaume Masferrer de la vila de Granollers, procurador del seu fill Jaume, alies Boada, de la parròquia de Sant Sadurní de 
Montornès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Riembau, clavari de Granollers.

18/06/1507 865 20758 Àpoca Jaume Tarafa, curador del seu germà Bernat, mercaders de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

19/06/1507 863 20758 Àpoca Simó Sapera, de la parròquia de Sant Cebrià de la Mòra, diòcesi de Vic, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

24/06/1507 864 20758 Àpoca
Bernat Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Pere Joan Matosas, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de 
l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Riembau, clavari de 
Granollers.

12/08/1507 866 20758 Àpoca
Pere Ribas, paraire de pany de llana de la vila de Sant Celoni, procurador de Miquel Prat, prevere beneficiat en l'església de 
Sant Martí de Pertegàs, Sant Celoni, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de 
Granollers.

20/08/1507 867 20758 Àpoca Jaume Muntanyola de la parròquia de Sant Julià de Palou, procurador de Joan Roura, prevere, i de Bernat Coma, ambdós de 
la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

02/09/1507 868 20758 Àpoca Gaspar Jover, prevere rector de l'església de Santa Eulàlia de Corró de Vall, beneficiat en l'església de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

10/09/1507 869 20758 Àpoca Galceran Ferrer, regent de la batllia general de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'uns cens i amortitzacions a 
Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

20/10/1507 871 20758 Àpoca Joan Ramis de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, 
clavari de la vila de Granollers.

25/10/1507 870 20758 Àpoca
Andreu Pujalt, prevere rector de l'església de Santa Maria de Tagamanent, diòcesis de Vic, beneficiat de Sant Salvador i 
obtentor de les capelles de Sant Antoni i Llorenç en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.
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02/11/1507 872 20758 Àpoca Antoni Brosa, prevere convental del monestir de Santa MAria del Carmel de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

21/01/1508 336 20745
Establiment 
de terres

Francesc Guada estableix una peça de terra a Antoni Bosc, i ho ratifica la senyora Elisabet Carrera de Tagamanent.

21/01/1508 875 20758 Àpoca Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Miquel Salvadro, prevere en l'església de Barcelona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Riembau, clavari de la vila de Granollers.

21/01/1508 874 20758 Àpoca Pere Ponç, forner de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, 
clavari de Granollers.

03/02/1508 878 20758 Àpoca Francesc Valls, mercader, i Joan Canals, sabater, de la vila de Granollers, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

03/02/1508 877 20758 Àpoca Joana Tarafa, vídua de Francesc Riera, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat 
Roura, clavari de la vila de Granollers.

16/02/1508 876 20758 Àpoca Esteve Marquès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, procurador de Bernat Draper de la parròquia de Sant Genís de 
l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

07/03/1508 888 20758 Àpoca Jaume Masó, paraire de pany de llana, i Gilabert Bruniquer, mercader, ambdós de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

07/03/1508 879 20758 Àpoca Pere Pujalt, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat 
Tarafa, clavari de Granollers.

29/03/1508 345 20745
Establiment 

de terres

Francesc d'Olzinelles, habitant de Caldes de Montbui, procurador de Joan Torres, prevere beneficiat de l'església de Santa 
Maria de Mar i rector de l'església de Sant Andreu de Samalús, estableix a Elionor, muller de Francesc Rosselló, de la 
parròquia de Sant Esteve de La Garriga, unes peces de terra a Samalús al lloc anomenat les Clotes.

06/04/1508 881 20758 Àpoca Bernat Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Pere Joan Matosas, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de 
l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de Granollers.

20/04/1508 880 20758 Àpoca Joan Ramis de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, 
clavari de la vila de Granollers.

06/06/1508 885 20758 Àpoca
Jordi Bernat del Bosc, donzell de la ciutat de Barcelona, hereu de la seva mare, Isabel, vídua de Francesc Bartomeu del Bosc, 
ciutadà de Lleida, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.
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06/06/1508 884 20758 Àpoca Nicolau Gener, prevere de l'església de Sant Joan de Barcelona, obtentor d'una capella del monestir de Sant Pere de les 
Puel·les, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Roura, clavari de Granollers.

16/06/1508 873 20758 Àpoca Àpoca de censal.

21/06/1508 883 20758 Àpoca Jaume Masferrer de la vila de Granollers, procurador del seu fill Jaume, alies Boada, de Viladordis de la parròquia de Sant 
Sadurní de Montornès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de Granollers.

21/06/1508 886 20758 Àpoca Joan Hostalric Sabastida, cavaller de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la 
vila de Granollers.

25/06/1508 882 20758 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Bernat Roura, clavari de la vila de Granollers.

23/08/1508 887 20758 Àpoca Jaume Ximgual, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari de la vila 
de Granollers.

19/10/1508 890 20758 Àpoca Jaume Volar de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, 
clavari de la vila de Granollers.

20/10/1508 891 20758 Àpoca Gaspar Jover, prevere rector de l'església de la vila de Granollers, decà del Vallès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

16/12/1508 892 20758 Àpoca Miquel Salvador, prevere de l'església de Barcelona, procurador de Jaume Olmet, obtentor d'una capella a l'església de Sant 
Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

19/01/1509 893 20758 Àpoca Bartomeu Vila, paraire de pany de llana, ciutadà de Barcleona i habitant de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

16/03/1509 894 20758 Àpoca Pere Corder, notari, ciutadà de Barcelona, procurador de Miquel Carrera, batlle general de Catalunya, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari de la vila de Granollers.

28/04/1509 895 20758 Àpoca Joana Tarafa, vídua de Francesc Riera, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort al seu germà 
Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

13/06/1509 899 20758 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

14/06/1509 900 20758 Àpoca Joan Palaudàries, mercader, ciutadà de Barcleona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort al seu germà Miquel 
Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

      AMGr. Col·lecció de Pergamins.          
Catàleg cronològic

                                                                                                                                                                                                                                                                Actualitzat el novembre de 2017     Pàg. 48  



Data Ref. UI Tipologia documental Descripció

21/06/1509 898 20758 Àpoca Pere Pujalt, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Tarafa, clavari de Granollers.

22/06/1509 897 20758 Àpoca Gilabert Bruniquer, major de dies, i Jaume Masó, paraire de pany de llana, baciners del bací dels pobres de l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, clavari de Granollers.

23/06/1509 905 20758 Àpoca Galceran Albanell, prevere de l'església de Barcelona, obtentor de la capella de Sant Sebastià en l'església de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort al seu germà Miquel Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

24/06/1509 896 20758 Àpoca Jaume Masferrer, mercader de la vila de Granollers, procurador del seu fill Jaume, alies Boada, de Viladordis de la parròquia 
de Sant Sadurní de Montornès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, clavari de Granollers.

29/08/1509 901 20758 Àpoca Pere Ribas, paraire de pany de llana de la vila de Sant Celoni, procurador de Miquel Prat, prevere de l'església de Sant 
Sadurní de la Roca, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume de Masferrer, clavari de la vila de Granollers.

06/10/1509 902 20758 Àpoca
Esteve Margens oriünd de la parròquia de Santa Maria de Llerona, habitant de la vila de Granollers, procurador de Bernat 
Draper, fill i hereu de Pere Draper, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Bernat Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

11/10/1509 346 20707 Àpoca de Dot Pere Corró de la parròquia de Sant Julià de Palou diòcesi de Barcelona, reconeix a Bartomeu Illa, alies Valls de Caldes de 
Montbui, haver rebut 25 lliures part del dot de la seva muller Antonia filla de Bartomeu Illa.

16/10/1509 347 20707 Àpoca de Dot
Jaume Vilar i Constança muller seva, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui reconeixen a Bartomeu Valls de 
Vilella, de la mateixa parròquia i pare de Constança, haver rebut part del dot que es va estipular en els capítols matrimonials.

29/10/1509 903 20758 Àpoca Joan Ramis de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, 
clavari de la vila de Granollers.

25/12/1509 904 20758 Àpoca Nicolau Gener, prevere obtentor d'una capella del monestir de Sant Pere de les Puel·les, reconeix haver rebut els rèdits d'una 
pensió de censal a Jaume Masferrer, clavari de Granollers.

21/01/1510 906 20759 Àpoca Nicolau Gener, prevere de l'església de Sant Joan de Barcelona, procurador de Joana, vídua de Lluís Benet Valle, donzell de 
la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jaume Masferrer, clavari de Granollers.
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02/03/1510 907 20759 Àpoca Antoni Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Jaume Masferrer, clavari de la vila de Granollers.

17/03/1510 910 20759 Àpoca
Gaspar Jover, prevere beneficiat de l'església de la vila de Granollers, decà del Vallès, procurador de Gabriel Camo, prevere 
obtentor de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, clavari de la vila 
de Granollers.

22/03/1510 908 20759 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari de la vila de Granollers.

23/03/1510 909 20759 Àpoca
Bernat Roura, paraire de pany de llana, procurador de Gabriel Porrella, ciutadà de Barcelona, prevere obtentor de la 
capellania de Sant Joan de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jaume 
Masferrer, clavari de Granollers.

18/06/1510 912 20759 Àpoca Francesc Roig, prevere de l'església de Sant Esteve de La Garriga, obtentor de Sant Joan en l'església de Santa Maria de 
Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Tarafa, clavari de Granollers.

22/06/1510 913 20759 Àpoca
Antoni Portell, alies Pla, de la vila de Cardedeu, i Vicenç Fradera, alies Bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, 
administradors de la causa del difunt Ferrer Batayer, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, 
clavari de la vila de Granollers.

22/06/1510 911 20759 Àpoca Pere Pujalt, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, procurador de la comunitat de preveres de l'església de Sant 
Esteve de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari de Granollers.

10/09/1510 348 20707 Àpoca de Dot
Gènesi Company i el seu fill Bartomeu Company de la parròquia de Sant Esteve de Palou reconeixen a Bartomeu Valls de 
Vilella, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, haver rebut part del dot d'Isabel filla de Bartomeu Valls i muller 
de Bartomeu Company.

10/09/1510 915 20759 Àpoca
Gilabert Bruniquer, major de dies, mercader, i Jaume Masó, paraire de pany de llana, baciners del bací dels pobres de 
l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, clavari 
de Granollers.

13/09/1510 914 20759 Àpoca Francesc Valls, mercader, i Joan Canals, sabater, de la vila de Granollers, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Miquel Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

17/09/1510 916 20759 Àpoca Benet Forn, assaonador de la vila de Granollers, procurador d'Elisabet, muller de Miquel Sarriera, batlle general de 
Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, mercader i clavari de la vila de Granollers.
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20/12/1510 917 20759 Àpoca Nicolau Gener, prevere de l'església de Barcelona, procurador de Joana, vídua de Lluís Benet Valle, donzell de la ciutat de 
Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Tarafa, clavari de Granollers.

23/01/1511 919 20759 Àpoca
Andreu Pujalt, prevere beneficiat de Sant Salvador i obtentor de les capelles de Sant Antoni i Llorenç en l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Tarafa, clavari de la vila de 
Granollers.

24/01/1511 918 20759 Àpoca
Gilabert Bruniquer, major de dies, mercader, i Jaume Masó, paraire, baciners del bací dels pobres de l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, administradors del difunt Guillem Bruniquer, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Miquel Tarafa, clavari de Granollers.

01/02/1511 920 20759 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de  l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Miquel Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

06/02/1511 922 20759 Àpoca Joan Ramis de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, 
clavari de la vila de Granollers.

14/02/1511 921 20759 Àpoca Antic Saguí, causídic de la vila de Granollers, procurador de Bernat Draper de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

14/03/1511 923 20759 Àpoca
Jaume Masferrer, mercader de la vila de Granollers, procurador de Beneta Boada, vídua de Galceran Boada de Viladordis de 
la parròquia de Sant Sadurní de Montornès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, clavari de 
Granollers.

27/03/1511 924 20759 Àpoca Pere Ponç, forner de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Tarafa, clavari de Granollers.

11/06/1511 349 20745 Venda d'un censal
Simeó Gener i el seu fill Joan, de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, venen un censal mort a Bartomeu Illa, alies Valls 
de Vilella de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui.

23/08/1511 1856 20767 Censal Censal

18/09/1511 350 20745 Establiment Antoni Riera, carnisser i ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal de la difunta Antònia, vídua de Nicolau Riera, de la vila de 
Granollers, estableix un cens a Antoni Feliu i al seu fill Joan, de Granollers.

06/10/1511 927 20759 Àpoca Antoni Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, procurador del seu germà Joan Palaudáries, mercader, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Tarafa, clavari de la vila de Granollers.
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17/10/1511 925 20759 Àpoca
Gaspar Jover, prevere beneficiat de l'església de la vila de Granollers, decà del Vallès, procurador de Galceran Albanell, 
doctor en dret canònic, prevere de l'església de Barcelona i obtentor d'una capellania en l'església de Sant Esteve de 
l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

24/10/1511 926 20759 Àpoca Isabel, vídua de Joan Boada, mercader, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal del 
seu dot i esponsalici, a Miquel Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

1512 351 20745 Venda Bartomeu Illa, alies Valls de Vilella, i el seu fill Joan, de Caldes de Montbui, venen a Antic Mas, de la mateixa vila, un mas 
situat a Palaudàries.

05/08/1512 352 20748 Venda d'un censal
El matrimoni Antiga i Miquel Roig, alies Banyeras, juntament amb el seu fill Joan Banyeras, venen uns censals morts als 
beneficiats de la parròquia de Sant Esteve de la vila de Granollers.

05/01/1513 354 20745 Venda d'un censal
Francesc Granada, mercader, i Mateu Viver, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues, venen un censal mort a Pau 
Bonet, prevere beneficiat de l'església de Barcelona i rector de l'esmentada parròquia. 

01/03/1513 353 20745 Venda d'un censal
Francesc Granada, mercader, i Mateu Viver, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues, venen un censal mort a Pau 
Bonet, prevere beneficiat de l'església de Barcelona i rector de l'esmentada parròquia.

20/04/1513 355 20745 Testament
Trasllat del testament de Segimon Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, disposant com a marmessors a Pere 
Quintana, de la parròquia de Sant Vicenç de Roells, Joan Maspons, de la parròquia de Sant Pere de Bigues i Sebastià Romaní 
de Montmany.

13/12/1513 356 20707 Àpoca
El senyor del castell i terme de Sentmenat, Galcerà de Sentmenat, reconeix a Narcisa muller de Bartomeu Brostengue, alies 
Fritos, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui i terme de Sentmenat, haver rebut 9 ducats i 600 sous de 
Barcelona d'una peça de terra en la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, anomenada Mascaro. 

03/02/1514 1853 20767 Testament Testament de Francesc Granada, major d'edat, vidrier de la parròquia de Sant Pere de Bigues, diòcesi de Barcelona.

18/05/1514 1897 20769
Establiment 
de terres

Guillem Balla, barreter de la vila de Granollers, estableix una peça de terra a Luder Fabio, del regne de França, i habintant de 
l'esmentada vila, 

31/08/1514 931 20759 Àpoca
Valentí Flaquer, alies Soler, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanet, procurador de la seva muller, Joana, propietària 
del mas Soler, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, mercader i clavari de la vila de Granollers.
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04/10/1514 933 20759 Àpoca
Gaspar Jover, prevere  rector de l'església de Santa Eulàlia de Corró de Vall, decà del Vallès, fundador de les invocacions de 
Sant Joan i Sant Sebastià en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume 
Masferrer, mercader i clavari de Granollers.

20/10/1514 932 20759 Àpoca Jaume Salmoy, conventual del monestir de Santa Maria del Carmel de la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Jaume Masferrer, mercader i clavari de la vila de Granollers.

26/10/1514 934 20759 Àpoca
Gabriel Argemir Junior, sastre de la vila de Moià, procurador de Jaume Soler, prevere rector de l'església de Sant Pere de 
Ferrerons, de Joan Coma Pregona, prevere, i de Bernat Soler Terrades, capità de la confraria de Santa Maria de la vila de 
Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, mercader i clavari de la vila de Granollers.

05/01/1515 936 20759 Àpoca Antoni Figueres, paraire de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, 
mercader i clavari de la vila de Granollers.

10/01/1515 935 20759 Àpoca Nicolau Gener, prevere en l'església de Barcelona, procurador de Jordi Bernat del Bosc de la ciutat de Lleida, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, mercader i clavari de Granollers.

22/02/1515 937 20759 Àpoca Miquel Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametla, procurador del seu avi, Pere Forns, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, mercader i clavari de Granollers.

07/03/1515 939 20759 Àpoca Joan Aymeric, conseller del rei i batlle general, procurador del feu reial del principat de Catalunya, reconeix haver rebut els 
rèdits del cens i amortització del Nadal, a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de la vila de Granollers.

03/05/1515 938 20759 Àpoca Francesc Boada, fill i hereu universals del difunt Francesc Boada, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume 
Masferrer, mercader i clavari de la vila de Granollers.

12/07/1515 940 20759 Àpoca Francesc Roig, prevere beneficiat de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort, a Miquel Jaume Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

02/08/1515 941 20759 Àpoca Vicenç Marí, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, diòcesi de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort, a Miquel Jaume Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

03/01/1516 944 20759 Àpoca
Andreu Pujalt, prevere de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, beneficiat de Sant Salvador en l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Tarafa, clavari de la vila de 
Granollers.

04/01/1516 946 20759 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de la vila de Granollers.

09/01/1516 945 20759 Àpoca Nicolau Gener, prevere en l'església de Barcelona, procurador de Jordi Bernat del Bosc de la ciutat de Lleida, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.
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24/01/1516 943 20759 Àpoca Bartomeu Ramis, alies Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort, a Miquel Jaume Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

24/01/1516 942 20759 Àpoca Joan Colomer, alies Pareres, mercader de la vila de [Mataró], reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort, a Miquel 
Jaume Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

16/02/1516 948 20759 Àpoca
Gilabert Bruniquer, mercader, i Jaume Masó, paraire, baciners del bací dels pobres de l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, administradors del difunt Guillem Bruniquer, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume 
Tarafa, clavari de Granollers.

29/02/1516 947 20759 Àpoca
Gabriel Argemir Junior, sastre, ciutadà de Barcelona i habitant de la vila de Moià, procurador de Jaume Soler, prevere rector 
de l'església de Sant Pere de Ferrerons, i d'altres homes de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de la vila de Granollers.

11/03/1516 949 20759 Àpoca Maties Noguers, prevere beneficiat en la seu de Barcelona, procurador de Joan Hostaric Sabastida, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, clavari de Granollers.

08/04/1516 357 20748 Venda Joan Bartomeu Coll, notari i ciutadà de Barcelona, li ven un violari a Elionor, vídua d'Antoni Amiguet, mestre en art i 
medecina i ciutadà de Barcelona.

09/04/1516 950 20759 Àpoca Joan Palaudàries, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, 
clavari de Granollers.

11/06/1516 358 20745 Venda de terres Salvador Bosquí, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, ven una peça de terra a Antoni Serra, pagès de 
l'esmentada parròquia.

12/06/1516 359 20745 Concessió Antoni Oliver, pagès de Sant Esteve de Vilanova, concedeix una peça de terra a Pere Frigola, alies Coma, i al seu fill Joan 
Coma, pagesos de Sant Sadurní de Montornès. 

23/06/1516 360 20707 Àpoca Jaume Valls beneficiari de la parròquia de Sant Bartomeu de Bigues, reconeix a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de la 
vila de Bigues haver rebut els rèdits d'un censal mort.

24/06/1516 951 20759 Àpoca Antoni Figueres, paraire de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, 
mercader i clavari de la vila de Granollers.

03/07/1516 953 20759 Àpoca Frances Maimó, cavaller de Barcelona i lloctinent geneneral de Catalunya, reconeix haver rebut uns diners del cens i 
amortització de Nadal, a Miquel Jaume Tarafa, clavari de Granollers. 

07/1516 952 20759 Àpoca
Benet Forn, assaonador de pell, de la vila de Granollers, procurador d'Elisabet Sarriera i de Tagamanent, vídua de Miquel 
Sarriera i de Tagamanent, batlle general de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, 
clavari de l'esmentada vila.
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01/08/1516 955 20759 Àpoca Bartomeu Ramis, alies Mari, usufructuari per matrimoni del mas Mari, propietat de la seva muller Elionor, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

09/08/1516 957 20759 Àpoca Francesc Riera, apotecari de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, 
clavari de Granollers.

21/08/1516 958 20759 Àpoca Gabriel Jofre, prevere beneficiat de l'Esperit Sant en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

28/08/1516 361 20716 Testament Testament d'Antoni Oliver de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova de la Roca, designant com a marmessors al seu fill 
Antoni Oliver, en Pere Palau i en Pere Bosch, tots de l'esmentada parròquia.

10/09/1516 960 20759 Àpoca Martí Relpar, sabater, ciutadà de Girona, i la seva esposa Geralda, propietària, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

10/09/1516 959 20759 Àpoca Miquel Villa, prevere beneficiat en l'església de la vila de Moià, procurador de Joan Baro, teixidor de la ciutat de Barcelona, 
habitant de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

21/10/1516 961 20759 Àpoca Joan Colomer, alies Perere, mercader de Mataró, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, 
clavari de Granollers.

07/11/1516 962 20759 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una 
pensió de censal a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

19/12/1516 963 20759 Àpoca Nicolau Gener, prevere obtentor en l'església del monestir de Sant Pere de les Puel·les, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Gilabert Bruniquer, mercader i clavari de Granollers.

22/12/1516 362 20748 Venda de terres Antoni Oliver i el seu fill Antoni, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, reconeixen a Antoni Cadafal, agricultor de 
l'esmentada parròquia, haver rebut els diners de la venda d'una peça de terrra.

19/02/1517 964 20759 Àpoca
Jaume Par, paraire de pany de llana, ciutadà de Barcelona, procurador del seu fill Jaume, clergue obtentor de Sant Bartomeu 
en l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de 
Granollers.

07/03/1517 966 20759 Àpoca Bartomeua, muller de Pere Ponç Forns, pagès, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

11/03/1517 967 20759 Àpoca Pere Carner, ciutadà de Barcelona, habitant de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume 
Masferrer, clavari de Granollers.
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14/03/1517 363 20716 Carta Precària
Carta precària feta per Caterina de Santa Coloma, vídua de Pere Sariera, àlies de Santa Coloma, de la villa de Sant Celoni, i 
pel seu procurador Jaume Pogui, a favor d'Isabel, vídua d'Amador Martorell, oller de Granollers, del lloc anomenat "davant la 
plana superior" de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall.

23/03/1517 930 20759 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Gilabert Bruniquer, mercader i clavari de la vila de Granollers.

05/05/1517 965 20759 Àpoca
Gilarbert Bruniquer, mercader, i Miquel Crexells, sabater, baciners del bací dels pobres de l'església de la vila de Granollers, 
administradors de la causa pia del difunt Guillem Bruniquer, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert 
Bruniquer, clavari de Granollers.

20/08/1517 956 20759 Àpoca Bartomeu Ramis, alies Mari, usufructuari per matrimoni del mas Mari, propietat de la seva muller Elionor, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari de Granollers.

05/09/1517 968 20759 Àpoca Gabriel Jofre, prevere arrendador del benefici de l'Esperit Sant en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, clavari de Granollers.

17/11/1517 364 20707 Àpoca Joan Martí beneficiat de les capelles de Sant Jordi i Gènesi de la seu de Barcelona reconeix a Jaume Masferrer clavari de 
Granollers, haver rebut els rèdits d'un censal mort.

22/12/1517 969 20759 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Masferrer, 
clavari de Granollers.

28/01/1518 970 20759 Àpoca Antoni Figueres, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume 
Masferrer, clavari de Granollers.

01/02/1518 972 20759 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Joan Masferrer, mercader i clavari de Granollers.

18/02/1518 973 20759 Àpoca Bartomeu Ramis, alies Mari, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Joan Masferrer, mercader i clavari de Granollers.

25/02/1518 971 20759 Àpoca Miquel Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume 
Masferrer, clavari de Granollers.

29/04/1518 974 20759 Àpoca Francesc Boada, fill i hereu universal del difunt Salvador Boada, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Joan Masferrer, mercader i clavari de Granollers.

03/06/1518 975 20759 Àpoca Melcior Nicolau, de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, tutor i curador d'Antoni Porcell, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Joan Masferrer, mercader i clavari de Granollers.

12/06/1518 976 20759 Àpoca Elisabet Sarriera i de Tagamanent, vídua de Miquel Sarriera i de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.
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16/06/1518 977 20759 Àpoca Joan Canals i Nicolau Estany, alies Mont Conill, sabaters de la vila de Granollers, reconeixen haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

23/06/1518 978 20759 Àpoca Andreu Pujalts, prevere rector de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Joan Masferrer, mercader i clavari de Granollers.

26/06/1518 979 20759 Àpoca Rafael Fimies, clergue, procurador de Gerald Meca, donzell de la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

29/09/1518 366 20745 Venda de terres Antoni Bosquí, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, ven una peça de terra del lloc anomenat el Camp de les 
Oliveres.

11/10/1518 365 20707 Àpoca de Dot Pere Joan Castell, moliner de Caldes de Montbui, reconeix al seu sogre Bartomeu Vals de Vilella, de la mateixa vila, haver 
rebut el dot d'Agnès esposa seva i filla de Bartomeu, tal i com van acordar als capítols matrimonials.

07/02/1519 367 20745 Venda de terres Bartomeu Pinades, hereu i propietari del mas Sala de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, ven una peça de terra a 
Gaspar Puig, alies Rigau, de l'esmentada parròquia. 

17/02/1519 980 20759 Àpoca Joan Rams, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

17/03/1519 983 20759 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Joana Tarafa, vídua de Francesc Riera, paraire de 
pany de llana de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Esteve Camporat, clavari de Granollers.

24/03/1519 982 20759 Àpoca
Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, i Miquel Crexels, sabater de l'esmentada vila, baciners dels pobres de 
l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i 
clavari de Granollers.

27/03/1519 981 20759 Àpoca Bernat Puig, prevere d ela vila de Granolles, procurador d'Elisabet Sarriera i de Tagamanent, vídua de Miquel Sarriera i de 
Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Esteve Camporat, clavari de Granollers.

12/04/1519 984 20759 Àpoca Joan Palaudàries, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix als jurats de la vila de Granollers, haver rebut els rèdits d'un 
censal mort.

22/06/1519 988 20759 Àpoca Gabriel Jofre, prevere de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, 
mercader i clavari de Granollers.

22/06/1519 986 20759 Àpoca Jaume Valls, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

28/06/1519 987 20759 Àpoca Joan Pere Correa, prevere en l'església d'Urgell, procurador de Joan Martí, doctor en lleis, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Esteve Camporat, clavari de Granollers.
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07/07/1519 985 20759 Àpoca Bernat Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Esteve 
Camporat, clavari de Granollers.

25/08/1519 989 20759 Àpoca Bartomeu Ramis, alies Mari, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Esteve Camporat, mercader i clavari de Granollers.

16/09/1519 990 20759 Àpoca Joan Baro, teixidór de pany de llana de la vila de Moià, procurador de Jaume Soler, prevere, i de Bartomeu Vila, paraire de 
pany de llana, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Esteve Camporat, clavari de Granollers.

30/09/1519 991 20759 Àpoca Joan Molins, prevere beneficiat de l'Esperit Sant en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Esteve Camporat, mercader i clavari de Granollers.

03/11/1519 992 20759 Àpoca Gaspar Jover, prevere rector de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Esteve Camporat, mercader i clavari de Granollers.

03/06/1520 996 20759 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, 
apotecari i clavari de Granollers.

05/06/1520 994 20759 Àpoca Joan Ribes, mercader, ciutadà de Barcelona i procurador de Martí Despart, sabater, i de la seva muller, Geralda, reconeixen 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camporat, mercader i clavari de Granollers.

24/06/1520 995 20759 Àpoca Bartomeu Ramis, alies Mari, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Joan Camporat, mercader i clavari de Granollers.

08/07/1520 997 20759 Àpoca Nicolau Estany, alies Mont Conill, sabater de la vila de Granollers, i Salvador Rolf, reconeixen haver rebut els rèdits d'un 
censal a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

10/07/1520 368 20745 Àpoca de Dot L'avi i el pare d'Eulàlia Traver, Segimon Traver i el seu fill Martí Joan, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, confesen al seu 
marit Joan Planes, alies Valls de la parròquia de Sant Cristòfol de Monteugues, haver pagat el seu dot.

09/1520 993 20759 Àpoca Llorenç Silansana, pagès de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, mercader i 
clavari de Granollers.

17/11/1520 998 20759 Àpoca Nicolau Gener, prevere i procurador de Joana, vídua de Francesc Valls, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal 
a Francesc Riera, apotecari i clavari de Granollers.

28/12/1520 999 20759 Àpoca
Bartomeu Pujalt, paraire de panys de llana de la vila de Granollers, procurador d'Andreu Pujalt, prevere rector de l'església 
de Santa Maria de Tagamanent i beneficiat d'algunes capelles de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Esteve Camporat, mercader i clavari de Granollers. 
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06/02/1521 369 20707 Àpoca de Dot
Antoni Oliver, habitant de Caldes de Montbui, reconeix al seu cunyat Joan Vals de Vilella de la parròquia de Santa Maria de la 
mateixa vila, haver rebut la dot de Francesca esposa seva i germana de Joan, tal i com van acordar als capítols 
matrimonials.

06/05/1521 1002 20759 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Francesc Riera, 
apotecari i clavari de Granollers.

20/05/1521 1000 20759 Àpoca Bernat Puig, prevere de l'església de la vila de Granollers, procurador d'Elisabet Sarriera i de Tagamanent, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

21/05/1521 1003 20759 Àpoca Bernat Nicolau, hostaler de Llinars, Jaume Dimuer de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, reconeixen haver rebut els 
rèdits d'una pensió a Francesc Riera, clavari de Granollers.

22/05/1521 1001 20759 Àpoca Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, procurador de Gaspar Jover, prevere decà del Vallès, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, apotecari i clavari de Granollers.

08/07/1521 1004 20759 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers i baciner del bací dels pobres de l'església de l'esmentada vila, reconeix 
haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

08/08/1521 1006 20759 Àpoca
Gabriel Mari, fill i hereu de Bertomeu Ramis, alies Mari, i d'Elionor, propietària del mas Carbó de la parròquia de Sant Mamet 
de Corró d'Amunt, administrador de la causa pia, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, 
mercader i clavari de Granollers.

28/08/1521 1005 20759 Àpoca
Jaume Pla, propietari del mas Pla de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, i Vicenç Fradera, alies bataller, de la 
parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i 
clavari de Granollers.

03/09/1521 1008 20759 Àpoca Francesc Maymó, batlle general de Catalunya, i el seu fill Onofre, reconeixen haver rebut els rèdits d'un cens a Miquel Jaume 
Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

03/09/1521 1009 20759 Àpoca Joana Hostalric, vídua de Joan Hostalric, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i 
clavari de Granollers.

07/09/1521 1007 20759 Àpoca Pere Anglès, prevere beneficiat del Sant Crist de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

26/09/1521 370 20728
Establiment 
de terres

Antoni Oliver, fill i hereu universals del difunt Antoni Oliver, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, concedeix a Antoni 
Cadafall de la dita parròquia una peça de terra a la vila de Granollers. 

26/09/1521 1010 20759 Àpoca Bernat Draper, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel 
Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.
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05/02/1522 1012 20759 Àpoca Joan Ramis, de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert 
Bruniquer, mercader i clavari de Granollers.

14/02/1522 928 20759 Àpoca Antoni Figueres, draper de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jaume Tarafa, 
clavari de la vila de Granollers.

24/03/1522 1013 20759 Àpoca
Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Miquel Portells, prevere obtentor d'una capella a 
l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de 
Granollers.

01/04/1522 1014 20759 Àpoca
Martí Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Francesc Tarafa, prevere obtentor de Sant Bartomeu en 
l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de 
Granollers.

02/05/1522 1015 20759 Àpoca
Pere Gorgs, alies Rog, paraire i administrador de Joan Gorgs, alies Rog, cleguer beneficiat de Sant Joan en l'església de 
Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de 
Granollers.

04/05/1522 929 20759 Àpoca Miquel Prat, prevere rector de l'església de Sant Sadurní de la Roca, obtentor d'una capellania en l'església de Barcelona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de la vila de Granollers.

16/05/1522 371 20716 Àpoca Pere Ferran, hereu i propietari del mas Ferran de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, reconeix a Lluís Vilanova, 
carnisser de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, haver rebut els rèdits d'un censal mort.

10/06/1522 1021 20759 Àpoca Elisabet Sarriera i de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, mercader i clavari 
de Granollers.

10/06/1522 1020 20759 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, reconeix als jurats de l'esmentada vila, haver rebut els rèdits d'una 
pensió.

12/06/1522 1019 20759 Àpoca Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, procurador de Gaspar Jover, decà del Vallès i prevere en l'església de 
l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

12/06/1522 1017 20759 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, tutor d'Antic Boada, hereu del mas Boada de Viladordis, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal a Francesc Riera, clavari de Granollers.

20/06/1522 1018 20759 Àpoca
Bartomeu Parrivet, mercader, ciutadà de Barcelona i procurador de Jaume Valls, prevere decà del Vallès, beneficiat de Sant 
Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.
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30/06/1522 1016 20759 Àpoca Joan Roca, mercader, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, mercader i clavari de Granollers.

14/08/1522 1022 20759 Àpoca Andreu Riera, faver de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Gilabert Bruniquer, mercader i 
clavari de Granollers.

20/08/1522 1023 20759 Àpoca Jaume Soler, prevere, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Gilabert Bruniquer, mercader i clavari de Granollers.

29/08/1522 1024 20759 Àpoca Pere Anglès, prevere beneficiat del Sant Crist de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Gilabert Bruniquer, mercader i clavari de Granollers.

04/09/1522 1025 20759 Àpoca Antoni Soler, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Gilabert 
Bruniquer, mercader i clavari de Granollers.

08/09/1522 1027 20759 Àpoca Miquel Prat, prevere rector de l'església de sant Sadurní de la Roca, obtentor de la capellania de Sant Honorat de l'església 
de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

18/09/1522 1026 20759 Àpoca
Gabriel Mari, fill i hereu de Bertomeu Ramis, alies Mari, i d'Elionor, propietària del mas Carbó de la parròquia de Sant Mamet 
de Corró d'Amunt, administrador de la causa pia, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, 
clavari de Granollers.

08/10/1522 1028 20759 Àpoca Bernat Puig, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits 
d'una pensió a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

14/10/1522 1029 20759 Àpoca Bernat Fortuny, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Pujalt, clavari de Granollers.

01/01/1523 1030 20760 Àpoca Andreu Pujalt, prevere beneficiat de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

1523 375 20701 Àpoca Abal de rebut en poder de mossèn Miquel Leotard notari de Granollers.

02/01/1523 1031 20760 Àpoca Joana Hostalric, vídua de Joan Hostalric, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Gilabert Bruniquer, clavari de 
Granollers.

02/01/1523 1032 20760 Àpoca Nicolau Gener, prevere i procurador de Joana, vídua de Francesc Valls, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió Gilabert 
Bruniquer clavari de Granollers.

03/02/1523 372 20748 Venda de terres Pere Lunes, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix a Antonia, vídua de Vicenç Pujol, de la parròquia de Sant Vicenç de 
Mollet, la venda d'una peça de terra anomenada Torrentfort.
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09/02/1523 1034 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

19/02/1523 1033 20760 Àpoca Gabriel Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert 
Bruniquer, clavari de Granollers.

10/03/1523 1035 20760 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, baciner del bací dels pobres de l'església de l'esmentada vila, i 
administrador de Pere Bruniquer, reconeix als jurats d'aquesta vila haver rebut els rèdits d'un censal mort.

19/03/1523 373 20716
Establiment 
de terres

Pere Pocurull i el seu fill Narcís, de la parròquia de Sant Mament de Corró d'Amunt, estableixen a Gaspar Puig, àlies Rigau de 
la parròquia de Sant Andreu de Samalús, un troç de terra, del lloc anomenat "lo Camp de Sant Mamet" a Corró d'Amunt.

28/03/1523 374 20716 Establiment 
de terres

Francesc Gener, bracer de Granollers, estableix a Jaume Oliveras, oriünd de la parròquia de Montmany i habitant de La 
Garriga, cinc masos (mas Gener, mas Cafolenc, mas de la Plana, mas Novell i mas Gilidirrutos).

20/05/1523 1036 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, 
clavari de Granollers.

29/05/1523 1037 20760 Àpoca Francesc Boada, de la vila de Granollers, hereu universal de Salvador Boada, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

20/06/1523 1039 20760 Àpoca Joan Roca, mercader, ciutadà de Barcelona i procurador de Martí Respart, sabater, de la seva muller Geralda, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

20/06/1523 1038 20760 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Bernat Canyelles, pagès, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

22/06/1523 1041 20760 Àpoca Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, procurador de Gaspar Jover, prevere, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

23/06/1523 1040 20760 Àpoca Gilabert Bruniquer, hereu universal de Francesc Bruniquer, i baciner del bací dels pobres de l'església de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

25/06/1523 1042 20760 Àpoca Bernat Draper, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, 
clavari de Granollers.

09/07/1523 1043 20760 Àpoca Salvador Draper, de la parròquia de Sant Julià de Palou, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari 
de Granollers.

04/08/1523 1045 20760 Àpoca Gabriel Mari, propietari del mas Carbó de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.
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20/08/1523 1044 20760 Àpoca Joana Hostalric, vídua de Joan Hostalric Sabastida, governador del Roselló i Cerdanya, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal a Narcís Rull, clavari de Granollers.

01/09/1523 1047 20760 Àpoca Andreu Riera, faver de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de 
Granollers.

07/09/1523 1046 20760 Àpoca Miquel Gener, prevere de l'església de Barcelona, procurador de Gabriel Meca, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

19/11/1523 1048 20760 Àpoca Antoni Soler, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Narcís Rull, clavari 
de Granollers.

26/11/1523 376 20728 Definició de llegítima
Bartomeu Torrent, faver habitant de Granollers i fill d'Àger i Joan Torrent,  de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, 
defineix i absol la seva herència i llegítima paterna i materna.

14/12/1523 1050 20760 Àpoca Jaume Salmoy, conventual del monestir de Santa Maria del Carmel de la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de la vila de Granollers.

30/12/1523 1049 20760 Àpoca Antoni Figueres, draper de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari 
de Granollers.

1524 377 20728
Establiment 
de terres

[Martí ] i Bartomeu Coromina estableixen una peça de terra a Santa Eulàlia de Ronçana

08/03/1524 1051 20760 Àpoca Francesc Maymó, batlle general de Catalunya, i el seu fill Onofre, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal a Narcís 
Blanc, clavari de Granollers.

17/04/1524 1052 20760 Àpoca Gabriel Mari, fill de Bartomeu Ramis, alies Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

22/06/1524 1053 20760 Àpoca Miquel Gener, prevere de l'església de Barcelona, procurador de Gabriel Meca, donzell de Barcelona, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal a Narcís Rull, clavari de Granollers.

28/06/1524 1054 20760 Àpoca Gilabert Bruniquer, hereu universal de Francesc Bruniquer, i baciner del bací dels pobres de l'església de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, clavari de Granollers.

30/06/1524 1056 20760 Àpoca Joan Ramis, de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, 
clavari de Granollers.

30/06/1524 1058 20760 Àpoca Joana Valls, vídua de Melcior Valls, sabater de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Jaume Tarafa, clavari de Granollers
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30/06/1524 1055 20760 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Joana Tarafa, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal al clavari de Granollers.

28/07/1524 1059 20760 Àpoca Gabriel Mari, propietari del mas Carbó de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Miquel Jaume Tarafa, clavari de Granollers.

28/07/1524 1057 20760 Àpoca Jaume Sans, alies Caselles, faver de La Garriga, i la seva muller Rafaela, filla i hereva del difunt Pere Caselles, reconeixen 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Miquel Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

29/07/1524 1060 20760 Àpoca Salvador Draper, de la parròquia de Sant Julià de Palou, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume 
Tarafa, clavari de Granollers.

05/08/1524 378 20716 Àpoca de Dot Pere Colomer de la parròquia de Sant Llorenç Savall, reconeix haver rebut el dot de la seva esposa Sebastiana, al seu cunyat 
Joan Vals de Vilela de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui.

11/08/1524 1062 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume 
Tarafa, clavari de Granollers.

24/08/1524 1061 20760 Àpoca
Vicenç Fradera, alies bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, i Jaume Pla de la parròquia de Santa Maria de 
Cardedeu, administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Jaume 
Tarafa, clavari de Granollers.

28/08/1524 1063 20760 Àpoca Bernat Draper, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume 
Tarafa, clavari de Granollers.

09/09/1524 1064 20760 Àpoca Pere Anglès, prevere beneficiat del Sant Crist de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

12/09/1524 379 20728
Establiment 
de terres

Bernat Miquel canonge del monestir de Santa Maria de [Vilalba] estableix unes terres a Miquela, muller Gerald Riera.

21/09/1524 1011 20759 Àpoca
Pere Argemir, paraire de la vila de Moià, procurador de Francesc Catellar, prevere de l'església de l'esmentada vila, i de Joan 
Vila, paraire, capitans i administradors de la cofraria de Santa Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

04/10/1524 1065 20760 Àpoca Jaume Vila, paraire de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, clavari de 
Granollers.

27/10/1524 1066 20760 Àpoca Antoni Soler, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Jaume 
Tarafa, mercader i clavari de Granollers.
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03/11/1524 1068 20760 Àpoca
Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, procurador de Jaume Jover, clergue obtentor de la capella de Sant Joan i 
Sebastià en l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader 
i clavari de Granollers.

05/11/1524 1067 20760 Àpoca Jaume Salmoy, conventual del monestir de Santa Maria del Carmel de la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal a Miquel Jaume Tarafa, clavari de la vila de Granollers.

08/11/1524 1069 20760 Àpoca Joana de Montbui i Hostalric, vídua de Joan del Bosc Sabastida, governador del Roselló i la Cerdanya, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

20/12/1524 1071 20760 Àpoca Antoni Figueres, draper de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, 
mercader i clavari de Granollers.

28/12/1524 1070 20760 Àpoca Andreu Pujalt, prevere beneficiat de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

18/01/1525 1072 20760 Àpoca Joan Roca, mercader, ciutadà de Barcelona i procurador de Geralda, muller de Martí Repart, sabater de Girona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

20/01/1525 380 20748 Establiment 
de terres

Pere Pinalt, mercader, Gabriel Batlle, cardador, Pere Rovira, teixidor de llana, i Joan Solà, cardador, com a jurats de la vila 
de Granollers, estableixen una peça de terra a Francesc Angelet. 

19/02/1525 1073 20760 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Gabriel Saportella, prevere obtentor d'una capellania 
en l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal al clavari de Granollers.

28/02/1525 381 20748 Establiment 
de terres

Vicenç Torrent, juntament amb el seu fill,Pere, i el seu net, Jaume, tots tres de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, 
estableixen a Gaspar Puig, alies Rigau, de l'esmentada parròquia, una peça de terra. 

20/03/1525 1074 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere beneficiat de Sant Bartomeu de l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal a Miquel Jaume Tarafa, clavari de Granollers.

15/05/1525 1075 20760 Àpoca Jaume Vila, paraire de pany de llana de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camporat, 
clavari de Granollers.

13/06/1525 1079 20760 Àpoca Jaume Valls, prevere decà del Vallès, obtentor del benefici de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

13/06/1525 1078 20760 Àpoca Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, 
mercader i clavari de Granollers.
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13/06/1525 1077 20760 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Bernat Canyelles, pagès, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de Granollers.

28/06/1525 1087 20760 Àpoca
Vicenç Fradera, alies bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, i Jaume Pla de la parròquia de Santa Maria de 
Cardedeu, administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Tristany, clavari de Granollers.

29/06/1525 1076 20760 Àpoca Bernat Draper, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camporat, 
clavari de Granollers.

10/07/1525 1080 20760 Àpoca Salvador Draper, de la parròquia de Sant Julià de Palou, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camporat, 
clavari de Granollers.

15/07/1525 1082 20760 Àpoca Jaume Valls, prevere decà del Vallès, procurador de la seva mare, Joana Valls, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Joan Camporat, mercader i clavari de Granollers.

15/07/1525 1083 20760 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader de la vila de Granollers, procurador de Joana Tarafa, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal a Joan Camporat clavari de Granollers.

31/07/1525 1081 20760 Àpoca Joan Cuirateres, sastre de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camporat, clavari de 
Granollers.

05/09/1525 1084 20760 Àpoca Pere Anglès, prevere beneficiat del Sant Crist de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Joan Camporat, clavari de Granollers.

12/09/1525 1085 20760 Àpoca Antoni Forns, tutor i curador de Benet i Salvador, fills del difunt Miquel Forns, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Joan Camporat, clavari de Granollers.

05/10/1525 1086 20760 Àpoca Jaume Sans, alies Caselles, ballester de La Garriga, i la seva muller Rafaela, filla i hereva del difunt Pere Caselles, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camporat, mercader i clavari de Granollers.

13/06/1526 1088 20760 Àpoca Joan Riera, paraire de pany de llana, ciutadà de Barcelona i procurador de Miquel Gener, prevere en l'església de Mar, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camporat, clavari de Granollers.

28/06/1526 1089 20760 Àpoca Bernat Draper, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, 
clavari de Granollers.

12/07/1526 1090 20760 Àpoca Jaume Sans, alies Caselles, ballester de La Garriga, i la seva muller Rafaela, filla i hereva del difunt Pere Caselles, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de Granollers.

21/07/1526 1093 20760 Àpoca Antoni Forns, tutor i curador de Benet i Salvador, fills del difunt Miquel Forns, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Joan Tristany, clavari de Granollers.
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21/07/1526 1092 20760 Àpoca Bernat Llorenç, curador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joan Tristany clavari de Granollers.

28/07/1526 1091 20760 Àpoca Jaume Vila, paraire, ciutadà de Barcelona i habitant a la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Tristany, clavari de Granollers.

09/08/1526 1096 20760 Àpoca Gabriel Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Tristany, clavari de Granollers.

24/08/1526 1095 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, 
clavari de Granollers.

29/08/1526 1094 20760 Àpoca Pere Anglès, prevere beneficiat del Sant Crist de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
a Joan Tristany, clavari de Granollers.

20/09/1526 1097 20760 Àpoca Antoni Vilarafan, de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de Granollers.

04/10/1526 1098 20760 Àpoca Joana Hostalric, vídua de Joan Hostalric Sabastida, governador del Roselló i la Cerdanya, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Joan Tristany, clavari de Granollers.

25/10/1526 1099 20760 Àpoca Antoni Solei, de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Tristany, clavari de Granollers.

18/12/1526 1100 20760 Àpoca Andreu Pujalt, prevere rector de l'església de Santa Maria de Tagamanent, beneficiat de Sant Salvador en l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de Granollers.

23/01/1527 1101 20760 Àpoca Jaume Jovet, clergue obtentor de la capellania de Sant Joan i Sebastià en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de Granollers.

23/01/1527 1102 20760 Àpoca Joan Roca, mercader, ciutadà de Barcelona i procurador de Geralda, muller de Martí Repart, sabater de Girona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de Granollers.

09/02/1527 1103 20760 Àpoca Nicolaua, vídua de Joan Palaudàries, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Solà, clavari de Granollers.

14/03/1527 1104 20760 Àpoca Antoni Forns, tutor i curador de Benet i Salvador, fills del difunt Miquel Forns, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de Granollers.

14/03/1527 1105 20760 Àpoca Gabriel Mari, fill del difunt Bartomeu Ramis, alies Mari, i la seva muller Elionor, de la parròquia de Sant Mamet de Corró 
d'Amunt, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de Granollers.
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16/03/1527 1106 20760 Àpoca Bernat Ferrer, alies Llorenç, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers,  reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

04/05/1527 1107 20760 Àpoca Joan Ramis, de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, 
clavari de Granollers.

05/05/1527 382 20716 Àpoca de Definició
Antoni Torrents, fill de Joan Torents i Agnès de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca del Vallès, confesa haver donat al seu 
pare 100 lliures. 

12/06/1527 1109 20760 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Gabriel Saportella, prevere obtentor d'una capellania a 
l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

15/06/1527 1110 20760 Àpoca Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari de 
Granollers.

17/06/1527 1108 20760 Àpoca Joan Palaudàries, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Tristany, clavari 
de Granollers.

17/06/1527 1111 20760 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Bernat Cumyelles, pagès, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal a Joan Tristany, clavari de Granollers.

02/09/1527 1112 20760 Àpoca Joan Pere Pla, paraire, ciutadà de Barcelona i habitant a la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

12/09/1527 1113 20760 Àpoca Jaume Valls, prevere decà del Vallès, procurador de la seva mare, Joana Valls, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Gilabert Bruniquer, mercader i clavari de Granollers.

02/12/1527 1114 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere obtentor del benefisi de Sant Bartomeu de l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

1528 383 20728 Establiment 
de masos

Bernat Roger de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, estableix un mas a Bartomeu Muia, de la parròquia de Santa 
Maria de Llerona.

17/03/1528 1116 20760 Àpoca Joan Ribes, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Masferrer, clavari de 
Granollers.

18/03/1528 1118 20760 Àpoca Joana de Montbui i Hostalric, vídua de Joan Hostalric, governador del Roselló i la Cerdanya, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

23/03/1528 1115 20760 Àpoca Francesc Riera, apotecari de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, 
clavari de Granollers.
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08/04/1528 1119 20760 Àpoca Gabriel Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert 
Bruniquer, clavari de Granollers.

05/1528 1117 20760 Àpoca Joan Pere Correa, prevere obtentor de la capellania de Sant Genís en l'església de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

23/06/1528 1120 20760 Àpoca Francina Masferrer, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

09/12/1528 384 20716 Venda de terres Antoni Bosquí, pagès de la parròquia Sant Andreu de Samalús, hereu i propietari del mas Bosquí, ven a Joan Riera, pagès de 
l'esmentada parròquia, una peça de terra.

25/03/1529 1121 20760 Àpoca Antoni Forns, tutor i curador de Benet i Salvador, fills del difunt Miquel Forns, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Llorenç, clavari de Granollers.

29/03/1529 1122 20760 Àpoca Galceran Ferrer, donzell domiciliat a Barcelona, batlle general de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Francesc Riera, clavari de Granollers.

03/06/1529 385 20728 Concessió Antic Canyelles, alies Prat, i la seva muller Miquela, propietaria del mas Prat de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, 
concedeixen a Joan Mateu, menor d'edat i pagès de l'esmentada parròquia, una peça de terra.

06/06/1529 1124 20760 Àpoca
Vicenç Fradera, alies bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, i Jaume Pla de la parròquia de Santa Maria de 
Cardedeu, administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc 
Riera, clavari de Granollers.

12/06/1529 1123 20760 Àpoca Jaume Valls, prevere obtentor de la capellania de Sant Bartomeu en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Bernat Llorenç, clavari de Granollers.

05/07/1529 1129 20760 Àpoca Gabriel Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc 
Riera, clavari de Granollers.

10/07/1529 1128 20760 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, hereu universal de Francesc Bruniquer, i baciner del bací dels pobres 
de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.

15/07/1529 1127 20760 Àpoca Joan Roura, paraire de pany de llana de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc 
Riera, clavari de Granollers.

30/07/1529 1125 20760 Àpoca Jaume Sans, alies Caselles, ballester de La Garriga, i la seva muller Rafaela, filla i hereva del difunt Pere Caselles, reconeixen 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.

31/07/1529 1126 20760 Àpoca Jaume Sans, alies Caselles, ballester de La Garriga, tutor i curador del fill de Bernat Draper, de la parròquia de Sant Genís de 
l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.
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05/08/1529 386 20728 Establiment 
de terres

Antoni Oliver i el seu fill i hereu Antic, agricultors de Granollers i propietaris dels Mas Oliver de la parròquia de Sant Esteve 
de Vilanova, estableixen una peça de terra a Pere Colomer, agricultor de la parròquia de Sant Vicenç de Valloromanes. 

30/08/1529 1131 20760 Àpoca Jaume Valls, prevere obtentor de la capellania de Sant Bartomeu en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.

30/08/1529 1130 20760 Àpoca Jaume Valls, prevere, ciutadà de Barcelona i procurador de la seva mare, Joana Valls, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.

01/09/1529 1132 20760 Àpoca Joan Pere Pla, alies Berenguer, pagès de la vila de Moià, procurador de Pere Argemir, prevere, i de Pol Vila, paraire de pany 
de llana, de la mateixa vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.

21/10/1529 1133 20760 Àpoca
Francesc del Bosc, donzell domiciliat a Barcelona, i administrador del seu fill Francesc, beneficiat del benefici de l'Esperit Sant 
en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.

10/11/1529 1135 20760 Àpoca
Esteve Carner, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador de Jaume Soler, prevere rector de l'església de Sant 
Pere de Ferrerons, diòcesi de Vic, i de Jaume Joan Castell, alies Vilarobia, capitans de la confraria de Santa Maria de Moià, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.

19/11/1529 1134 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere obtentor del benefici de Sant Bartomeu de l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal a Francesc Riera, clavari de Granollers.

02/12/1529 387 20748 Venda d'un censal
Joan Mateu de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, confesa haver-li venut un censal mort a Joan Rams, agricultor de la 
parròquia de Santa Coloma de Marata.

07/12/1529 1136 20760 Àpoca Joana de Montbui i Hostalric, vídua de Joan Hostalric, governador del Roselló i la Cerdanya, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal a Francesc Riera, clavari de Granollers.

04/01/1530 1140 20760 Àpoca El germà Pere Gomis, conventual del Monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.

09/01/1530 1139 20760 Àpoca Andreu Pujalt, prevere rector de l'església de Santa Maria de Tagamanent, beneficiat de Sant Salvador en l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, clavari de Granollers.

29/01/1530 1138 20760 Àpoca Joan Ramis, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc 
Riera, clavari de Granollers.
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15/03/1530 1141 20760 Àpoca Francesc Ferrer, canònic de Barcelona i beneficiat del benefici de la concepció de Santa Maria, Gabriel i Angels custodis en 
l'església de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

17/06/1530 1144 20760 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort del seu dot i esponsalici, a 
Francesc Riera, clavari de Granollers.

21/06/1530 1143 20760 Àpoca
Francesc Ferrer, canònic de l'església de Barcelona, marmessor del difunt Bernat Prats, blanquer i ciutadà de Barcelona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, apotecari i clavari de la vila de Granollers.

21/06/1530 1142 20760 Àpoca Francesc Ferrer, canònic de la Seu de Barcelona, obtentor del benefici sots invocació dels Àngels Custodis de l'esmentada 
Seu, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Riera, apotecari i clavari de la vila de Granollers.

14/07/1530 1145 20760 Àpoca Joan Perrimet, ciutadà de Barcelona, procurador de la seva avia Joana Valls, vídua de Nicolau Valls, de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Narcís Rull, clavari de la vila de Granollers.

16/09/1530 1146 20760 Àpoca Elionor Marina, vídua, propietària del mas Mari de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal a Narcís Rull, clavari de la vila de Granollers.

16/09/1530 1147 20760 Àpoca Elionor Marina, vídua, propietària del mas Mari de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de la vila de Granollers.

10/10/1530 1149 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere beneficiat de l'església de la vila de Granollers, procurador de na Elisabet Donis i de Tagamanent 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

13/10/1530 1148 20760 Àpoca
Vicenç Fradera, alies Bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, i Jaume Pla de la parròquia de Santa Maria de 
Cardedeu, administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, 
clavari de Granollers.

23/02/1531 1150 20760 Àpoca Francesc Aromir, pagès de la parròquia de Sant Fèlix de la vila de Sabadell, procurador de Galceran Meca, donzell domiciliat 
a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Narcís Rull, clavari de la vila de Granollers.

23/03/1531 1151 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere beneficiat de l'església de la vila de Granollers, procurador de Guillem Compart, prevere, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

11/01/1532 389 20728 Censal Mort Antoni Oliver i el seu fill Antic, agricultors de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, concedeixen un censal mort a Pere 
Ribalta, alies Farigola de la mateixa parròquia. 

06/02/1532 1152 20760 Àpoca Francesc Miquel Bosch, donzell dominciliat a Barcelona, procurador de Joana Valls, vídua de Lluís Benet Valls, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Pujalt, mercader i clavari de Granollers.
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21/05/1532 1153 20760 Àpoca Beneta Drapera, vídua de Bernat Draper, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

21/05/1532 1154 20760 Àpoca Beneta Drapera, vídua de Bernat Draper, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

12/06/1532 1156 20760 Àpoca Jaume Caselles, ballester de La Garriga, hereu universal dels sus parents Jaume Sans, alies Caselles, i de Rafaela, la seva 
muller, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

17/06/1532 1157 20760 Àpoca Elisabet Donis i de Tagamanent reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

28/06/1532 1155 20760 Àpoca
Joan Bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, i Jaume Pla de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, 
administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari 
de Granollers.

29/06/1532 1158 20760 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort del seu dot i esponsalici, a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

10/07/1532 1160 20760 Àpoca
Joan Baro, teixidor de pany de llana, ciutadà de Barcelona i habitant a la vila de Moià, procurador de Galceran Vilarobia, 
prevere, i de Pere Vila, paraire de pany de llana, de l'esmentada vila, capitans i administradors de la cofraria de Santa Maria 
de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

15/07/1532 1159 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere rector de l'església de Santa Coloma de Marata, procurador de Guillem Compart, prevere, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

01/08/1532 1161 20760 Àpoca Elionor Marina, vídua, propietària del mas Mari de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de la vila de Granollers.

30/08/1532 1163 20760 Àpoca Jaume Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert 
Valls, clavari de Granollers.

30/08/1532 1164 20760 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, hereu universal de Joana Tarafa, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

30/08/1532 1162 20760 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Gabriel Saportella, prevere obtentor d'una capellania a 
l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort Gilabert Valls, clavari de Granollers.

30/09/1532 1165 20760 Àpoca Bernat Puig, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de Santa Coloma de Marata, procurador de Guillem Compart, 
prevere, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Gilabert Valls, clavari de Granollers.
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12/11/1532 1166 20760 Àpoca
Antoni Viladefan, major d'edat, de la vila de Moià, procurador de Miquel Salvi, prevere, i de Joan Vila, paraire de pany de 
llana, capitans de la Cofraria de Santa Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari 
de Granollers.

26/11/1532 1168 20760 Àpoca Jaume Salmoy, conventual del monestir de Santa Maria del Carmel de la ciutat de Barcelona, procurador del dit monestir, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de la vila de Granollers.

27/11/1532 1167 20760 Àpoca Pere Roure, teixidor de pany de llana, procurador i administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

02/12/1532 1170 20760 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, baciner del bací dels pobres de l'església de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

02/12/1532 1182 20761 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, hereu universal de Francesc Bruniquer, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

16/12/1532 1172 20760 Àpoca
Francesc Miquel Bosch, donzell dominciliat a Barcelona, procurador de Jerònim Maso, prevere beneficiat de la capellania de 
Santa Maria en l'església de Sant Pere de les Puel·les, de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Gilabert Valls, clavari de Granollers.

16/12/1532 1169 20760 Àpoca Francesc Miquel Bosch, donzell dominciliat a Barcelona, procurador de Joana Valls, vídua de Lluís Benet Valls, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

17/12/1532 1171 20760 Àpoca Elionor Marina, vídua, propietària del mas Mari de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de la vila de Granollers.

14/01/1533 1174 20761 Àpoca Andreu Pujalt, prevere rector de l'església de Santa Maria de Tagamanent, beneficiat de Sant Salvador en l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

14/01/1533 1175 20761 Àpoca Joana de Montbui i Hostalric, vídua de Joan Hostalric, governador del Roselló i Cerdanya, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

31/01/1533 1173 20761 Àpoca Francesc Aromir, pagès de la parròquia de Sant Fèlix de la vila de Sabadell, procurador de Galceran Meca, donzell domiciliat 
a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Gilabert Valls, clavari de la vila de Granollers.

07/02/1533 390 20728 Establiment 
de terres

Jaume Maçat, teixidor de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, estableix una peça de terra a Joan Redis, pagès de la 
mateixa parròquia. 

21/02/1533 1177 20761 Àpoca Nicolaua Palaudàries, vídua de Joan Palaudàries, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.
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22/02/1533 1176 20761 Àpoca Joan Ramis, de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, 
clavari de Granollers.

02/03/1533 391 20716 Àpoca de Dot Antoni Viure, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, reconeix a Margarita esposa seva i filla de Miquel Torrents, 
pagès de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, haver rebut 100 lliures en concepte del seu dot.

20/03/1533 1179 20761 Àpoca Benet Palaudàries, fill i hereu universal d'Antoni Palarudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal a Gilabert Valls, clavari de la vila de Granollers.

27/03/1533 1178 20761 Àpoca Antoni Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, tutor i curador dels fills del difunt Miquel Forns, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

20/05/1533 392 20728 Àpoca Antic Plana de la parròquia de Santa Maria Gallecs, reconeix a Joan Cuberta de Caldes de Montbui, fill del difunt Pere Carles 
Cuberta, els rèdits d'un censal.

23/06/1533 1180 20761 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort del seu dot i esponsalici, a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

23/06/1533 1181 20761 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, 
clavari de Granollers.

19/08/1533 393 20728
Establiment 
de terres

Joan Parrimet, mercader i ciutadà de Barcelona, estableix una peça de terra a la vila de Granollers, al lloc anomenat al Cap 
del [Sapras] de l'hospital, a Jaume Tristany, cardador de la vila de Granollers

18/06/1534 1183 20761 Àpoca
Jaume Pla, de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, i Joan Bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, 
administradors de la causa pia del difunt Ferrer Bataller, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bartomeu Pujalt, 
clavari de Granollers. 

1535 1137 20760 Àpoca Joan Ramis, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc 
Balles, clavari de Granollers.

10/04/1535 1184 20761 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort del seu dot i esponsalici, a Bartomeu Pujalt, clavari de Granollers.

08/07/1535 1185 20761 Àpoca Bernat Puig, prevere beneficiat sots invocació de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, apotecari i clavari de Granollers. 

30/08/1535 1186 20761 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, 
apotecari i clavari de Granollers. 
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14/09/1535 1187 20761 Àpoca
Joan Baro, teixidor de pany de llana de la vila de Moià, procurador de Jaume Ayol, paraire de pany de llana de l'esmentada 
vila, administrador de la confraria de Santa Maris de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, 
apotecari i clavari de Granollers. 

14/10/1535 1188 20761 Àpoca Jaume Coll, pagès de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Francesc Balles, apotecari i clavari de Granollers. 

06/12/1535 1190 20761 Àpoca Bernat Puig, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal a Francesc Balles, apotecari i clavari de Granollers. 

16/12/1535 1189 20761 Àpoca Andreu Pujalt, prevere rector de l'església de Santa Maria de Tagamanent, beneficiat de Sant Antoni en l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, clavari de Granollers.

11/01/1536 1191 20761 Àpoca Joan Solà, sabater de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de l'esmentada vila, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, clavari de Granollers. 

14/01/1536 1192 20761 Àpoca El germà Pere Gomis, conventual del Monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, procurador del dit monestir, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, clavari de Granollers.

26/02/1536 1193 20761 Àpoca Jaume Granada, prevere beneficiat sots invocació de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, clavari de Granollers. 

26/02/1536 1194 20761 Àpoca Pere Joan Mari, prevere, fill i procurador d'Elionor, vídua de Bartomeu Ramis, alies Mari, de la parròquia de Sant Mamet de 
Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, clavari de Granollers. 

03/03/1536 1196 20761 Àpoca Francesc Bosch, donzell domiciliat a Barcelona, procurador de Joana, vídua de Francesc Sualls, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, clavari de Granollers.

03/03/1536 1197 20761 Àpoca Guiomar Hostalric i Gralla, muller de Francesc Gralla, cavaller del principat de Catalunya, hereva de Joana de Montbui i 
Hostalric, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Francesc Balles, clavari de Granollers. 

13/03/1536 394 20728 Establiment 
de terres

Rafaela, vídua de Damià Prat, i el seu fill Llàtzer Prat, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, estableixen a Joan Guasc, 
pagès i habitant de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, una peça de terra a Bigues. 

03/1536 1195 20761 Àpoca Benet Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc 
Balles, clavari de la vila de Granollers.

23/03/1536 1198 20761 Àpoca Antoni Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, tutor i curador de Benet i Salvador, fills del difunt Miquel 
Forns, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, clavari de Granollers.
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05/06/1536 395 20728 Testament Testament de Francesc Genera, bracer de la vila de Granollers i fill de Margarita i Gaspar Genera, designant com a 
marmessor a Jaume Ferrer, mercader, i Pere Vilanova, blanquer, ambdós de Granollers.

10/08/1536 396 20748 Venda d'un censal
Antiga, vídua de Joan Serra, pagès, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró de Vall, i el seu fill Joan, reconeixen a Martí 
Cunill, paraire de la vila de Granollers, haver-li venut un censal mort sobre una quartera i mitja de forment.

02/01/1537 397 20728 Donació Julià Sabater, pagès de la parròquia de Sant Just i Santa Justina, dóna a Joan Valls de Villela, pagès de la parròquia de Santa 
Maria de Caldes de Montbui, un honor al lloc anomenat Torrent Fort. 

11/01/1537 1199 20761 Àpoca Francesc Aromir, pagès de la vila de Sabadell, procurador de Galceran Meca, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal a Joan Solà, clavari de la vila de Granollers.

23/06/1537 1200 20761 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort del seu dot i esponsalici, a Joan Solà, clavari de Granollers.

25/06/1537 398 20728 Testament
Testament d'Antoni Oliver, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, designant com a marmessors al seu germà, 
Miquel Oliver, matalasser de Barcelona, al seu fill Antic Oliver, a en Pere Bosch, pagès i a Jaume Soler, pagès, tots de 
l'esmentada parròquia.

08/11/1537 1201 20761 Àpoca Jaume Coll, pagès de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers. 

14/12/1537 399 20728 Concessió Joan de Vilafranca i de Bestida, domiciliat al Vallès en la casa Delabestida, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, 
concedeix un cens a Francesc Puigllonell, pagès de la parròquia de Sant Bartomeu de Mont-ras. 

09/03/1538 1202 20761 Àpoca Nicolaua, vídua de Joan Palaudàries, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

15/03/1538 1203 20761 Àpoca Joan Pere Albages, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

25/04/1538 1204 20761 Àpoca
Antoni Rosell, alies Esteve, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Marata, tutor i curador de Bernat Mari, fill i hereu 
universals de Gabriel Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

02/10/1538 400 20716 Àpoca de Dot Joan Valls, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues, reconeix al seu cunyat Benet Cot, àlies Ifern, haver rebut la dot de 
la seva esposa Joana.

1539 402 20728 Àpoca Elisabet de Montbui i de Tagamanent reconeix a Jaume Tristrany, sabater de la vila de Granollers, haver pagat dos ducats.

      AMGr. Col·lecció de Pergamins.          
Catàleg cronològic

                                                                                                                                                                                                                                                                Actualitzat el novembre de 2017     Pàg. 76  



Data Ref. UI Tipologia documental Descripció

1539 401 20707 Venda d'un censal
Venda de la propietat d'un cencal mort feta per Joan Pere Ros, blanquer de l'adoberia de Granollers, i la seva primera esposa 
Constança.

12/12/1539 403 20749 Venda Pere Vinyals de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, ven un cens a Vènere Restori, de la parròquia de Sant Pere de 
Bigues, i a Gabriel Orriols, major d'edat de la vila de Caldes de Montbui.

03/01/1540 1210 20761 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, baciner del bací dels pobres de l'església de l'esmentada vila, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

24/01/1540 1205 20761 Àpoca
Pere Ballestar, fuster de la vila de Granollers, procurador d'Andreu Pujalt, prevere obtentor del benefici sots invocació de 
Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís 
Rull, clavari de Granollers.

24/01/1540 1206 20761 Àpoca
Pere Ballestar, fuster de la vila de Granollers, procurador de Sebastià Costa, canònic obtentor de la capellania sots invocació 
de Sant Llorenç de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de 
Granollers.

02/03/1540 404 20728 Censal Mort Pere Ribalta, alias Farigola, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, reconeix a Bartomeu Figueres, de la parròquia 
de Sant Julià de Palou, un censal mort.

16/03/1540 1208 20761 Àpoca Francesc Miquel Bosch, donzell domiciliat a Barcelona, procurador de Joana, vídua de Francesc Sualls, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

19/03/1540 1209 20761 Àpoca Joan Perrimet, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de la 
vila de Granollers.

11/08/1540 1212 20761 Àpoca Jaume Tarafa, clergue de Barcelona, obtentor del benefici sost invocació de Sant Joan en l'església de Santa Maria de 
Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

11/08/1540 405 20716 Àpoca de Dot Joan Ifern, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues, reconeix al seu cunyat Benet Cot, àlies Ifern, pagès de 
l'esmentada parròquia, 30 lliures del dot de Fransine esposa seva i germana de Joan Ifern.

26/08/1540 1207 20761 Àpoca Jaume Coll, pagès de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís 
Rull, clavari de Granollers. 

31/08/1540 1211 20761 Àpoca
Miquel Jaume Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Gabriel Portella, prevere obtentor d'una capellania en 
l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Narcís Rull, clavari de 
Granollers.

14/10/1540 1839 20766 Clàusula Trasllat dels altars de Sant Jaume i Santa Magdalena de l'església de la vila de Granollers.
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24/01/1541 388 20707 Cancel·lació Joan Puig, àlies Falgar, pagès de Santa [Eulàlia] de Ronçana cancel·la la venda d'un cens que tenia amb Jaume Mafar, 
teixidor de lli.

09/05/1541 406 20728
Establiment 
de terres

Joan Bern, alies Pics de la Garofa, i la seva muller Joana, de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, concedeixen a Felip 
Martí, alies Gugurella, de l'esmentada parròquia, una peça de terra al lloc anomenat "la Migaleta".

07/06/1541 1216 20761 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, 
clavari de Granollers.

23/06/1541 1213 20761 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Narcís Rull, clavari de Granollers.

23/06/1541 1218 20761 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort del seu dot i esponsalici, a Narcís Rull, clavari de Granollers.

23/06/1541 1217 20761 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, hereu universal de Francesc Bruniquer, i baciner del bací dels pobres 
de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

30/06/1541 1215 20761 Àpoca Jaume Caselles, ballester de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Gilabert Valls, clavari de Granollers.

30/06/1541 1214 20761 Àpoca
Jaume Pla, de la parròquia de Santa Maria de la vila de Cardedeu, i Joan Bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, 
administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de 
Granollers.

29/08/1541 1220 20761 Àpoca Joan Perrimet, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de la 
vila de Granollers.

29/08/1541 1219 20761 Àpoca
Miquel Jaume Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador de Gabriel Saponella, prevere obtentor d'una capellania a 
l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de 
Granollers.

06/10/1541 1221 20761 Àpoca Galceran Meca, donzell de la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de 
Granollers.

28/10/1541 407 20728 Establiment 
de masos

Jerònim Narcís, prevere beneficiat de l'església de Santa Maria de Caldes de Montbui, estableix el mas Alzina a Joan Valls de 
Vilella, de la mateixa parròquia.

25/11/1541 1222 20761 Àpoca Bernat Puig, prevere obtentor del benefici de Sant Bartomeu de l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal a Gilabert Valls, clavari de Granollers.
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07/12/1541 1224 20761 Àpoca Guiomar Hostalric i Gralla, muller de Francesc Gralla, cavaller del principat de Catalunya, hereva de Joana de Montbui i 
Hostalric, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Gilabert Valls, clavari de Granollers. 

12/12/1541 1223 20761 Àpoca Guillem Llobet, prevere beneficiat del Sant Esperit en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

21/12/1541 1225 20761 Àpoca El germà Rafael Isbert, conventual del Monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, procurador del reverend prior del 
dit monestir, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

16/01/1542 1228 20761 Àpoca Joan Renart, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de 
Granollers.

24/01/1542 408 20728 Declaració Antoni Torrasots, alies Caralt, cotoner ciutadà de Barcelona, procurador de Francesc Torras, alies Caralt, de la parròquia de 
Santa Maria del Mar, confirma a Salvi, cavaller de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, unes peces de terra 

27/01/1542 1227 20761 Àpoca Antoni Canals, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert 
Valls, clavari de Granollers.

27/01/1542 1226 20761 Àpoca Joan Ramis, de la parròquia de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, 
clavari de Granollers.

03/02/1542 1229 20761 Àpoca Andreu Pujalt, prevere rector de l'església de Santa Maria de Tagamanent, beneficiat de Sant Salvador en l'església de Sant 
Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

10/02/1542 1231 20761 Àpoca Nicolaua, vídua de Joan Palaudàries, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Gilabert Valls, clavari de Granollers.

23/02/1542 1230 20761 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, baciner del bací dels pobres de l'església de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

21/03/1542 1232 20761 Àpoca
Els jurats de la universitat vila de Granollers, Miquel, Valls, Jaume Tristany i Jaume Aymari, administradors del bací dels 
pobres de l'església de Sant Esteve de l'esmentada vila, reconeixen haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Esteve 
Rolf, clavari de Granollers. 

21/03/1542 1233 20761 Àpoca Francesc Miquel Bosch, donzell domiciliat a Barcelona, procurador de Joana, vídua de Francesc Sualls, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

23/03/1542 1234 20761 Àpoca Joan Solà, sabater de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital de l'Any del Senyor de l'esmentada vila, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.
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13/04/1542 1236 20761 Àpoca Galceran Meca, donzell de la ciutat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, 
clavari de Granollers.

13/05/1542 1238 20761 Àpoca Sebastià Joan Cabanyils, prevere beneficiat de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, Gilabert 
Valls, clavari de Granollers.

30/05/1542 1237 20761 Àpoca Antoni Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert 
Valls, clavari de Granollers.

31/05/1542 1235 20761 Àpoca Miquel Jaume Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, 
clavari de Granollers.

06/06/1542 1241 20761 Àpoca Jaume Caselles, ballester de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

13/06/1542 1240 20761 Àpoca Antoni Riera, sabater de la vila de Granollers, hereu universal d'Esteve Riera, sabater de l'esmentada vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

13/06/1542 1246 20761 Àpoca Pere Ginebreda, blanquers de la vila de Granollers, procurador de Joan Perrimet, mercader de la ciutat de Barcelona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

15/06/1542 1245 20761 Àpoca
Jaume Pla, de la parròquia de Santa Maria de la vila de Cardedeu, i Joan Bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, 
agricultors i administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Puig Esteve, clavari de Granollers.

17/06/1542 1239 20761 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, hereu universal de Francesc Bruniquer, i baciner del bací dels pobres 
de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

22/06/1542 1243 20761 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Puig Esteve, clavari de Granollers.

24/06/1542 1242 20761 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

24/06/1542 1244 20761 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

06/07/1542 1247 20761 Àpoca
Marc Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador del seu fill Jaume Tarafa, obtentor beneficiat sost invocació Sant 
Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de 
Granollers.
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10/09/1542 1840 20766 Atorgament 
de privilegis

El rei Cales I, comte de Barcelona, otorga a la vila de Granollers una salvaguarda al mercat  i pel seu guiatge.

10/09/1542 1905 20749 Privilegi Privilegi de Carles V confirmant la concessió del mercat a Granollers.

21/09/1542 1248 20761 Àpoca
Pere Murat, mestre de cases de la vila de Moià, procurador de Joan Vila, menos d'edat, i de Gabriel Comes, paraire de pany 
de llana de l'esmentada vila, administradors de la confraria de Santa Maria de Moià, reconeixen haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

03/11/1542 409 20749 Venda de terres Bernat Bonavia, pagès de la parròquia de Santa Maria de Badalona, ven una peça de terra a Pere Barta, pagès de la 
parròquia de Santa Coloma de Gramenet.

23/12/1542 1251 20761 Àpoca
Pere Ballestar, fuster de la vila de Granollers, procurador d'Andreu Pujalt, prevere obtentor del benefici sost invocació de 
Sant Salvador de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, 
clavari de Granollers.

29/12/1542 1250 20761 Àpoca Jaume Tarafa, clergue de Barcelona, obtentor del benefici sots invocació de Sant Joan en l'església de Santa Maria de 
Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Valls, clavari de Granollers.

04/02/1543 411 20728 Testament Testament de Jerònim Xammar, pararire i pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla.

08/02/1543 1252 20761 Àpoca Jaume Coll, pagès de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, 
clavari de Granollers.

16/03/1543 1256 20761 Àpoca Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, baciner del bací dels pobres de l'església de l'esmentada vila, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

16/03/1543 1253 20761 Àpoca Guiomar Hostalric i Gralla, muller de Francesc Gralla, cavaller del mestre racional del principat de Catalunya, hereva de 
Joana de Montbui i Hostalric, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers. 

16/03/1543 1255 20761 Àpoca Jaume Granada, prevere beneficiat sots invocació de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers. 

19/03/1543 1254 20761 Àpoca Antoni Riera, sabater de la vila de Granollers, hereu universal d'Esteve Riera, sabater de l'esmentada vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

05/04/1543 1258 20761 Àpoca Antoni Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Puig Esteve, clavari de Granollers.

09/04/1543 1259 20761 Àpoca Pere Pujalt, mercader de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital de l'Any del Senyor de l'esmentada vila, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.
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19/04/1543 1257 20761 Àpoca Benet Palaudàries, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

20/06/1543 1260 20761 Àpoca
Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, procurador de la comunitat de preveres de l'església de l'esmentada 
vila i també administrador dels aniversaris, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de 
Granollers.

23/06/1543 1261 20761 Àpoca Francesc Masferrer, mercader de la vila de Granollers, hereu del seu pare Joan Masferrer, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

23/06/1543 1262 20761 Àpoca Francina Masferrera, vídua de Joan Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

02/10/1543 410 20728 Establiment 
de terres

Francesc Granada, vidrier de la parròquia de Sant Pere de Bigues, estableix una peça de terra a Joan Guasc, pagès de 
l'esmentada parròquia. 

16/06/1544 1263 20761 Àpoca Antoni Riera, sabater de la vila de Granollers, hereu universal d'Esteve Riera, sabater de l'esmentada vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balles, clavari de Granollers.

13/11/1544 412 20749 Venda d'un censal
Joan Mateu, propietari i hereu del mas Mateu de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, ven un censal mort a Pere 
Vianova, de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga.

29/01/1545 413 20746 Censal Mort Creació d'un censal mort

30/06/1545 1264 20761 Àpoca Galceran Albanell, cavaller de l'ordre militar de Sant Jaume de la ciutat de Barcelona, procurador i tutor de Cristòfol Icart, 
batlle general de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'un cens a Antoni Riera, clavari de Granollers.

02/07/1545 1266 20761 Àpoca Bartomeu Baran, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni 
Riera, clavari de Granollers.

02/07/1545 1265 20761 Àpoca Jaume Caselles, ballester de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

22/07/1545 1267 20761 Àpoca
Marc Tarafa, mercader, ciutadà de Barcelona, procurador del seu fill Jaume Tarafa, clergue beneficiat sost invocació Sant 
Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de 
Granollers.

11/08/1545 414 20746
Capítols 

Matrimonials
Contracte de matrimoni entre Joan Riera, del regne de França, i Margarita Trenera, filla del difunt Martí Joan Trener i 
d'Eulàlia, de la parròquia de Sant Pere de Bigues. 
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12/10/1545 415 20716 Àpoca de Dot Joan de la Mar, teixidor del regne de Navarra i habitant de Granollers, reconeix al seu sogre Bartomeu Ram de la parròquia 
de Sant Pere de Vilamajor, haver rebut la prorrata de la dot de la seva esposa Margarita.

16/10/1545 416 20749 Àpoca Bartomeu Bou, pagès i propietari del mas Bou, ven un censal mort a Pere Pujalt, mercader de la vila de Granollers.   

25/11/1545 1268 20761 Àpoca Nicolaua, vídua de Joan Palaudàries, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

11/01/1546 417 20746 Establiment 
de terres

Antoni Oliver i el seu fill Andreu, pagesos de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, estableixen unes terres a Pere 
Colomer.

02/09/1546 418 20746 Censal Mort
El matrimoni Francina i Benet Cot, alies Ifern, pagès, hereus i propietaris del mas Ifern de la parròquia de Sant Pere de 
Bigues, reconeixen a Gabriel Vendrell, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, haver rebut nou lliures i deu sous 
per la venda d'un censal mort. 

06/02/1547 419 20749 Adjudicació Miquel Vallsica, vicari de Barcelona, adjudica a Joan de Vilafranca, donzell, les cases de Bigues i de la Bastida, i demés 
vendes del Vallès.

31/05/1547 420 20716 Àpoca Joan Perrinet, mercader ciutadà de Barcelona, reconeix al clavari Gilabert Bruniquer, mercader de Granollers, haver rebut els 
rèdits d'un censal mort.

02/06/1547 1269 20761 Àpoca Joan Mitja, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Pujalt, clavari de Granollers.

02/06/1547 421 20716 Àpoca Pere Bon, notari de la villa de Granollers i procurador de Jofre Tregmer, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix al clavari de 
Granollers, Gilabert Bruniquer, haver venut el censal mort a Jaume Tarafa.

07/06/1547 1270 20761 Àpoca Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Gibert Bruniquers, clavari de Granollers.

21/07/1547 1272 20761 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert 
Bruniquer, clavari de Granollers.

28/07/1547 1271 20761 Àpoca
Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, hereu universal de Guillem Bruniquer, i baciner del bací dels pobres de 
l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort als jurats de Granollers, Esteve Ferrer, Pere 
Jover, Pere Balestar i Pere Vidal.

23/08/1547 1274 20761 Àpoca Jaume Tarafa, [clergue de Barcelona], reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort al clavari de Granollers.

29/08/1547 1273 20761 Àpoca Jaume Caselles, ballester de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.
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15/10/1547 1275 20761 Àpoca Àpoca de censal mort del monestir del Carmel de Barcelona.

17/11/1547 422 20746 Establiment 
de terres

Antic Masaguer concedeix una peça de terra a Joan Orias, pagès de la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes.

08/12/1547 1847 20767 Privilegi Felip príncep d'Asturies i de Girona, per suplica de Francesc Masferrer, síndic de la vila de Granollers, atorga privilegis a 
l'esmentada vila, capítols sobre l'elecció de les persones pel consell pel regiment de la universitat de Granollers.

22/12/1547 1276 20761 Àpoca
Pere Ballestar, fuster de la vila de Granollers, procurador d'Andreu Pujalt, prevere obtentor del benefici sost invocació de 
Sant Salvador de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, 
clavari de Granollers.

02/01/1548 1277 20761 Àpoca Francesc Riera, de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital de l'Any del Senyor de l'esmentada vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

22/03/1548 1278 20761 Àpoca Bernat Çafont, prevere beneficiat  de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

05/04/1548 1279 20761 Àpoca Jaume Coll, pagès de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliça de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Gilabert Bruniquer, clavari de Granollers.

04/06/1549 423 20716 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla i fill de Bernat Draper, reconeix a Pere Jover, clavari de 
Granollers, haver rebut els rèdits d'un censal mort.

04/07/1549 1280 20761 Àpoca Jaume Caselles, ballester de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Pere Jover, clavari de Granollers.

18/08/1549 424 20716 Àpoca Magdalé Rigal de la villa de Mollet procurador dels administradors de la Cofraria de Santa Maria de Moià, Lluís Aragones, 
prevere, i Galcerà Argemí, reconeixen al clavari de Granollers, Pere Janer, haver rebut els rèdits d'un censal mort.

29/08/1549 1281 20761 Àpoca Pere Bou, notari de la vila de Granollers, procurador de Jofre Traginer, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Pere Jover, clavari de Granollers.

15/09/1549 1283 20761 Àpoca Gabriel Coma, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador de Benet Verdaguer i de Joan Pere Arenys, capitans de 
la confraria de Santa Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Jover, clavari de Granollers.

24/09/1549 1282 20761 Àpoca Beatriu Yborra, vídua de Guillemí Joan Yborra, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Jover, clavari de 
Granollers.
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09/10/1549 1284 20761 Àpoca Elisabet Muntanera, vídua d'Albert Muntaner, notari de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Pere Jover, notari i clavari de Granollers.

02/11/1549 425 20746 Concessió Antic Oliver, pagès i senyor del mas Oliver de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, concedeix un honor anomenat Puig de 
Pedra Vidriera a Benet Giol, pagès de l'esmentada parròquia.

12/05/1550 1841 20766 Privilegi Jaume Puig, mercader de la vila de Granollers, substitueix a Joan de Gualbes i de Sant Clement, donzell domiciliat a 
Barcelona, de l'ofici de "vacuatore" o fonedor d'or i plata de la seca de Barcelona.

17/05/1550 1285 20762 Àpoca Francesc Miquel Bosch, donzell domiciliat a Barcelona, procurador de Joana, vídua de Lluís Valls, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Pere Jover, clavari de Granollers.

03/06/1550 1287 20762 Àpoca
Jaume Puig, mercader de la vila de Granollers, procurador de Joan Sauri, clergue de Barcelona, beneficiat de Sant Bartomeu 
en l'església de Santa Maria de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Jover, clavari de Granollers.

03/06/1550 1304 20762 Àpoca Narcís Pou, prevere en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Pere Jover, clavari de Granollers.

04/06/1550 1293 20762 Àpoca Jaume Tarafa, clergue de Barcelona, beneficiat de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

06/06/1550 1292 20762 Àpoca Caterina Renarda, vídua de Joan Renard, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

15/06/1550 1290 20762 Àpoca Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

17/06/1550 1288 20762 Àpoca Francesc Masferrer, mercader de la vila de [Granollers], procurador de la seva mare [Francina] Masferrera, vídua de Joan 
Masferrer, mercader, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Jover, clavari de Granollers.

17/06/1550 1343 20762 Àpoca Francesc Masferrer, mercader de la vila de Granollers,fill i hereu del seu pare Joan Masferrer, mercader, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort de la seva herència, a Pere Jover clavari de Granollers.

19/06/1550 1289 20762 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Puig Esteve, clavari de Granollers.

19/06/1550 1291 20762 Àpoca Joana Bruniquera, vídua de Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Pere Jover, clavari de Granollers.

25/06/1550 1286 20762 Àpoca Joana Bruniquera, vídua de Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.
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06/07/1550 426 20746 Àpoca de Dot Rafael Figaró i el seu fill Rafael, pagesos de la parròquia de Sant Pere de Vallcàrquera, reconeixen haver rebut el dot de la 
seva esposa Elisabet, donzella i filla de Miquel Rovira, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona.

31/07/1550 1306 20762 Àpoca Salvador Morillo, mestre escolar de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig 
Esteve, clavari de Granollers.

02/09/1550 1294 20762 Àpoca Jaume Donyo, batlle, i Jerònim Aguilar, pagès, de la parròquia de Sant Julià de Lliça d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

23/10/1550 427 20749 Venda de terres Esteve Sora, fuster de la vila de Granollers, juntament amb la seva germana Francina i el marit d'aquesta, Gabriel Llorens, 
assaonador i ciutadà de Barcelona, venen una peça de terra a Gabriel Angelet. 

30/10/1550 428 20746 Concessió Bartomeu Moyà, propietari del mas Moyà de la parròquia de Santa Maria de Llerona, cocedeix una peça de terra a Jaume 
Arenys, pagès de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga.

1551 1295 20762 Àpoca Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

19/03/1551 1296 20762 Àpoca Antoni Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Puig Esteve, clavari de Granollers.

29/04/1551 1297 20762 Àpoca Francesc Miquel Bosch, donzell domiciliat a Barcelona, procurador de Joana, vídua de Lluís Valls, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

16/05/1551 1298 20762 Àpoca de soluto Ferran Maimó, donzell domiciliat a Barcelona, lloctinent de la Batllia General de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal a Antoni Riera, clavari de Granollers.

03/06/1551 1299 20762 Àpoca Jaume Tarafa, clergue de Barcelona, beneficiat de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

16/06/1551 1303 20762 Àpoca de soluto Pere Bou, notari de la vila de Granollers, procurador de Jofre Traginer, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal  a Antoni Riera, clavari de Granollers.

18/06/1551 1300 20762 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, fill i hereu de Bernat Draper, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

23/06/1551 1302 20762 Àpoca Caterina Renarda, vídua de Joan Renard, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Antoni Riera, clavari de Granollers.

25/06/1551 1301 20762 Àpoca Jaume Caselles, ballester de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

26/06/1551 1305 20762 Àpoca Samsó Renard, clergue obtentor del benefici de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal  a Antoni Riera, clavari de Granollers.
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30/06/1551 1307 20762 Àpoca
Guillem Mangalo, sabater de la vila de Moià, procurador d'Antoni Coma, prevere de l'esmentada vila, i de Bernat Solà, alies 
Moratonas, capitans i administradors de la confraria de Santa Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Antoni Riera, clavari de Granollers.

03/07/1551 1308 20762 Àpoca
Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, hereu universal de Guillem Bruniquer, mercader de Barcelona, i 
baciner del bací dels pobres de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, 
clavari de Granollers.

18/07/1551 1309 20762 Àpoca Marc Tarafa, mercader de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de l'esmentada vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

30/07/1551 1310 20762 Àpoca Francesc Meca, donzell domiciliat a la vila de Sabadell, procurador del seu pare Galceran Meca, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

01/08/1551 429 20749 Definició de terres
Definició d'Elisabet i Salvador Company, pagès i propietari del mas Company, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, 
amb Antoni Vall de Vilella, pagès de la vila de Caldes de Montbui. 

31/08/1551 1311 20762 Àpoca Beatriu Yborra, vídua de Guillemí Joan Yborra, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de 
Granollers.

31/08/1551 1312 20762 Àpoca Narcís Rull Pou, prevenre en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

11/09/1551 1314 20762 Àpoca Antoni Fos, conventual del monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, procurador del prior de l'esmentat monestir, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

18/09/1551 1313 20762 Àpoca Elisabet Muntanera, vídua d'Albert Muntaner, notari de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Antoni Riera, clavari de Granollers.

01/10/1551 1316 20762 Àpoca Samsó Renard, clergue obtentor del benefici de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal  a Antoni Riera, clavari de Granollers.

02/10/1551 1315 20762 Àpoca Nicolaua, vídua de Joan Palaudàries, mercader i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

20/10/1551 430 20746 Concessió Llàtzer Prat, senyor del mas Prat de la parròquia de Sant Pere de Bigues, concedeix un alou a Felip Torrents, de la parròquia 
de Sant Quirze Safaja.

28/10/1551 1317 20762 Àpoca Angela, vídua de Miquel Xiquot, doctor en lleis i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

07/11/1551 431 20749 Donació Segimonda, vídua de Sebastià Parera, i el seu fill Jaume Parera, de la parròquia de santa Maria de Palau-Solità, fan donació a 
Miquel Soler, prevere de la vila de Caldes de Montbui, d'unes peces de terra.
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07/11/1551 432 20749 Venda Segimonda, vídua de Sebastià Parera, i el seu fill Jaume Parera, de la parròquia de santa Maria de Palau-Solità, venen una 
casa amb hort a Miquel Soler, prevere de la vila de Caldes de Montbui.

20/11/1551 433 20746 Testament Testament de Benet Traver, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

20/11/1551 434 20746 Testament Testament de Benet Traver, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

26/11/1551 1318 20762 Àpoca
Joan Riber, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador de Bernat Corona i de Valentí Coromines, jurats de 
l'esmentada vila, i de Jaume Vilarobia i Gabriel Pla, capitans i adiministradors de la confraria de Santa Maria de Moià, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

28/11/1551 1319 20762 Àpoca de soluto
Jaume Tarafa, clergue de la vila de Granollers, procurador de Francesc Tarafa, canònic de la seu de Barcelona, obtentor de 
les capellanies de Sant Antoni i Llorenç en l'església de Sant Esteve de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal a Antoni Riera, clavari de Granollers.

18/12/1551 1320 20762 Àpoca Bernat Çafont, prevere beneficiat  de Sant Bartomeu en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

06/01/1552 1321 20762 Àpoca Bernat Gosch, alies Mari, pagès i habitant del mas Mari de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

07/01/1552 1323 20762 Àpoca Jaume Coll, pagès de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliça de Vall, fill i hereu de Jaume Coll, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

21/01/1552 1324 20762 Àpoca
Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, hereu universal de Guillem Bruniquer, mercader i ciutadà de Barcelona, 
i baciner del bací dels pobres de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni 
Riera, clavari de Granollers.

26/01/1552 1322 20762 Àpoca Francesc Ferrer, hostaler de la vila de Sabadell, procurador de Jerònima Meca, vídua de Bernat Meca, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

17/02/1552 1326 20762 Àpoca
Pere Sauri, mercader i ciutadà de Barcelona, procurador del seu fill Joan Sauri, clergue de Barcelona, beneficiat de Sant 
Bartomeu en l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari 
de Granollers.

18/02/1552 1325 20762 Àpoca Antoni Riera, sabater de la vila de Granollers, hereu universal d'Esteve Riera, sabater de l'esmentada vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort als jurats de la vila, Antoni Jordi, Antoni Pujalt, Miquel Valls i Esteve Viader.

03/03/1552 1328 20762 Àpoca Galceran Folc, paraire de pany de llana de la vila de Sabadell, procurador de Galceran Meca, donzell de la dita vila, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.
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16/03/1552 1327 20762 Àpoca Joana Bruniquer, vídua de Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, filla i hereve de Pere Pujalt, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

19/03/1552 1330 20762 Àpoca Benet Palaudàries, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

22/03/1552 1329 20762 Àpoca Antoni Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni 
Riera, clavari de Granollers.

14/06/1552 1331 20762 Àpoca Samsó Renard, clergue beneficiat sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

01/07/1552 1332 20762 Àpoca Pere Bou, notari de la vila de Granollers, procurador de Jofre Traginer, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

10/09/1552 1333 20762 Àpoca Vicenç Palaudàries, prevere en l'església de Santa Maria de Mar de Barcelona, beneficiat procurador de Joan Palaudàries, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

23/12/1552 1334 20762 Àpoca Angela Xiquot, vídua de Miquel Xiquot, doctor en lleis i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

12/01/1553 1335 20762 Àpoca Bernat Gosch, alies Mari, pagès i habitant del mas Mari de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

28/02/1553 1336 20762 Àpoca Joan Pere Albages, prevere en la seu de Barcelona, beneficiat de la capellania de Sant Joan en l'església de Sant Esteve de la 
vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

04/03/1553 1339 20762 Àpoca Samsó Renard, clergue beneficiat sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

06/03/1553 1338 20762 Àpoca
Guillem Conxart, prevere vicari de l'església de Santa Coloma de Marata, procurador de Vicenç Bassa, decà de l'església de 
Barcelona, beneficiat sots invocació de Sant Bartomeu en la dita església de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

17/03/1553 1337 20762 Àpoca Beatriu Yborra, vídua de Guillemí Joan Yborra, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

31/03/1553 1340 20762 Àpoca Pere Jover, notari de la vila de Granollers, procurador de la comunitat de preveres de l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

06/04/1553 1341 20762 Àpoca Antoni Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Puig Esteve, clavari de Granollers.
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16/05/1553 1342 20762 Àpoca Benet Palaudàries, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Marc Tarafa, clavari de Granollers.

03/06/1553 1345 20762 Àpoca
Gerald Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, fill i hereu de Gilabert Bruniquer, mercader de la dita vila, i baciner del 
bací dels pobres de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de 
Granollers.

22/06/1553 1344 20762 Àpoca Francesc Masferrer, mercader de la vila de Granollers, fill i hereu del seu pare Joan Masferrer, mercader, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort de la seva herència, a Marc Tarafa clavari de Granollers.

22/06/1553 1346 20762 Àpoca Francesc Masferrer, mercader de la vila de Granollers, procurador de la seva mare Francina Masferrera, vídua de Joan 
Masferrer, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

26/08/1553 435 20749 Venda de terres Joan Mateu, pagès, ven una peça de terra a Frances Masaguer, ambdòs de la parròquia de Sant Andreu de Samalús.

29/12/1553 1347 20762 Àpoca Antoni Jordi, mercader de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de la dita vila, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Marc Tarafa, clavari de Granollers.

19/03/1554 436 20716 Definició de llegítima
Elionor, esposa de Jaume Olivera, pagès de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, filla de Caterina i Esteve Torra, 
quondam, reconèix a la seva mare i el seu germà, Antic Torra, haver rebut la llegítima del seu pare.

31/03/1554 1348 20762 Àpoca de soluto Ferran Maimó, donzell domiciliat a Barcelona,lloctinent de la Batllia General de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal a Miquel Esteve, mercader i clavari de Granollers.

21/04/1554 1349 20762 Àpoca Pere Bou, notari de la vila de Granollers, procurador de Jofre Traginer, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, major d'edat, clavari de Granollers.

18/06/1554 1351 20762 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, fill i hereu de Bernat Draper, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, major d'edat, clavari de Granollers.

28/06/1554 1350 20762 Àpoca Jaume Caselles, ballester de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Miquel Puig Esteve, major d'edat, clavari de Granollers.

20/07/1554 1352 20762 Àpoca Beatriu Yborra, vídua de Guillemí Joan Yborra, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Miquel Puig Esteve, major d'edat, clavari de Granollers.

04/09/1554 1353 20762 Àpoca El germà Antic Romeu, mestre en sacra pàgina, prior i procurador del monestir de Santa Maria de Mont Carmel de Barcelona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, major d'edat, clavari de Granollers.

04/09/1554 1354 20762 Àpoca Tomàs Guardia, notari i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, major 
d'edat, clavari de Granollers.
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01/10/1554 1829 20766 Establiment 
de terres

Jaume Estaper, pagès, hereu i propietari del mas Estaper de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, diòcesi de Barcelona, 
estableix una peça de terra a Narcís Ram, sabater de l'esmentada parròquia, 

28/05/1555 437 20746
Establiment 
de terres

Antoni Jordi, mercader, i Miquel Valls, candeler de cera, procuradors de la vila de Granollers, juntament amb el batlle, Pere 
Jover, estableixen una peça de terra a Gabriel Angelet, corder de l'esmentada vila.

16/08/1555 438 20746 Establiment 
de masos

Guillem Raimon (II) Carròs, senyor del comtat de Quirra a Sardenya i senyor del castell i baronia de Centelles, estableix el 
mas Dorrie a Joan Plans, agricultor de Montmajor.

19/12/1555 439 20749 Venda d'un censal
Antoni Oliveras, Rafael Figaró i Joan Planes, sídics de les parròquies de Sant Pol de Montmajor, Sant Pere de Vallcàrquera i 
Sant Cristòfol de Monteuguas, li venen un censal mort a Llàtzer Prat, donzell de la parròquia de Sant Pere de Bigues, i 
marmessor de Joan Forn.

1556 440 20746 Establiment 
de terres

Establiment de terres?

18/06/1556 1356 20762 Àpoca Pere Vernia, beneficiat de Sant Salvador de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Pere Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

13/07/1556 1357 20762 Àpoca
Joan Riber, paraire [de pany de llana] de la vila de Moià, procurador de Bernat Coma, prevere, i de Joan Andreu Clapés, 
pagès de l'esmentada vila, capitans i adiministradors de la confraria de Santa Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Pere Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

01/08/1556 1355 20762 Àpoca
Gerald Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, fill i hereu de Gilabert Bruniquer, mercader de la dita vila, i baciner del 
bací dels pobres de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Ginebreda, 
mercader i clavari de Granollers.

06/08/1556 441 20746 Establiment 
de terres

Antoni Valls, donzell, pagès de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, estableix una peça de terra a Joan Lobet, 
pagès de l'esmentada parròquia.

31/08/1556 1842 20766 Privilegi Provisió feta per Pere Jover, batlle de la vila i terme de Granollers,  sobre la llicència de poder fer i encunyar moneda, amb 
testimonis que són interrogats sobre el temps que porta la vila encunyant el menut o senyal.

16/10/1556 1828 20766 Venda d'un censal
El matrimoni Elisabet i Cecili Ram, sabater de la vila de Sant Pere de Vilamajor, venen un censal mort de renda anual a 
Jaume Pifarrer.

14/12/1556 1358 20762 Àpoca Bartomeu Roig, candeler de cera i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Ginebreda, 
mercader i clavari de Granollers.
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21/01/1557 1361 20762 Àpoca Antoni Pujalt, apotecari de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Ginebreda, mercader 
i clavari de Granollers.

25/01/1557 1359 20762 Àpoca Gibert Bresso, prevere vicari de l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Pere Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

26/01/1557 1360 20762 Àpoca Antoni Riera, sabater de la vila de Granollers, hereu universal d'Esteve Riera, sabater de l'esmentada vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

03/02/1557 1362 20762 Àpoca
Gerald Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, fill i hereu de Gilabert Bruniquer, mercader de la dita vila, i baciner del 
bací dels pobres de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Ginebreda, 
mercader i clavari de Granollers.

11/02/1557 1363 20762 Àpoca Bernat Gosch, alies Mari, pagès i habitant del mas Mari de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

08/04/1557 442 20746 Dotació Els marmessors, Llàtzer Prat, Joan Vilar i Joan Viver, del difunt Joan del Forn, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues, 
assignen dos aniversaris a celebrar a l'esmentada parròquia.

05/06/1557 1364 20762 Àpoca Bernat Capeller, abat del monestir [de Santa Maria de Serrateix] i canonge de l'església de Barcelona, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Pere Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

14/06/1557 1365 20762 Àpoca Beatriu Pujalt, vídua d'Antoni Pujalt, apotacari de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal del seu dot 
i esponsalici mort a Pere Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

17/06/1557 1366 20762 Àpoca Francesc Masferrer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Pere Ginebreda, 
clavari de Granollers.

15/07/1557 443 20711 Censal Mort Antic Oliver i la seva muller Constança, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova del terme del Castell de la Roca, venen a 
Gabriel Gener, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Palou, un censal mort.

04/08/1557 444 20711 Venda de terres
Miquel Vilella, hereu universal de Pere Vilella, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, confesa a Narcís 
Torrents, pagès i procurador de la seva mare Eufrosina Torrents, vídua de Gabriel Torrents, de la parròquia de Sant Sadurní 
de la Roca, vendre-li unes terres de la parròquia de Canyamar, del lloc anomenat la Oliva.

30/08/1557 445 20746 Venda de terres Bartomeu Barreda, pagès de la parròquia de Santa Mari a de Llerona, ven una peça de terra a Pere Rovira de la capella de 
Santa Digna de l'esmentada parròquia.

30/09/1557 446 20716 Capbreu
Elionor Lobeta, vídua de Miquel Lobet, de la vila de Granollers, i amb consens dels tutors del fill de Miquel Lobet, i davant la 
presència de Miquel Figuera, militar de Granollers i procurador del reverent pare Gisbert de Malarts, monjo i cambrer del 
monestir de Santa Maria de Ripoll, de l'ordre de Sant Benet, fa una confessió de tinença de terres del seu dot i esponsalici.   
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01/11/1557 447 20711 Establiment 
de terres

Jaume Draper propietari del mas Draper i el seu fill Antoni Joan Draper, de la parròquia de Sant Julià de Palou, concedeixen a 
Bartomeu Draper,  alies Rosari de la parròquia de Sant Rafael de Figaró unes terres, i reconeixen haver venut a Jaume 
Muntanyola senyor de la parròquia de Sant Julià de Palou, unes terres del lloc anomenat mas Prat a Palou.

10/11/1557 1830 20766 Venda Pere Canals i el seu fill Joan Canals, pagesos de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, reconeixen haver rebut 24 
lliures, moneda de Barcelona, a Pere Gorchs, blanquer de la vila de Granollers, per la venda de dues quarteres de forment. 

19/11/1557 448 20746 Àpoca de Dot Francesc Viaplana, pagès de la vila de Caldes de Montbui, reconeix a Joanna, vídua de Martí Planes, de la parròquia de Sant 
Joan de Matadepera, haver-li tornat el seu dot.

31/08/1558 449 20711 Venda d'un censal
Francesc Granada, vidrier, Eufrasina la seva muller i el seu fill Jaume, de la parròquia Sant Pere de Bigues, venen a Gabriel 
Camp, pagès de la parròquia de Sant Vincent de Riells, un cens sobre unes gallines.

31/01/1559 450 20711 Establiment 
de terres

Llàtzer Prat de la parròquia Sant Pere de Bigues, concedeix a Benet Prat habitant de l'esmentada parròquia una peça de terra 
al lloc anomenat "al peu de la Cofra de Veurelloll" a Bigues.

19/03/1559 1367 20762 Àpoca Francesc Riera d'Alzinelles, doctor en medicina del poble de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Pere Ginebreda, clavari de Granollers.

26/03/1559 1368 20762 Àpoca Pere Bou, notari de la vila de Granollers, procurador de Jofre Traginer, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

06/06/1559 1374 20762 Àpoca
Jaume Noyam prevere beneficiat del benefici sots invocació de Santa Maria de l'Esperança en l'església de Sant Pere de les 
Puel·les de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

08/06/1559 1372 20762 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim 
Ginebreda, clavari de Granollers.

15/06/1559 1369 20762 Àpoca Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, usufructuari del mas Bataller, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

22/06/1559 1373 20762 Àpoca
Antic Bellsolell, alies Caselles, ballester de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, procurador de la seva germana Joana 
Caselles, vídua de Jaume Caselles, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de 
Granollers.

22/06/1559 1370 20762 Àpoca
Miquel Puig Esteve, menor d'edat, mercader de la vila de Granollers, obtentor del benefici sots invocació de Sant Salvador en 
l'església de Sant Esteve de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari 
de Granollers.
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26/06/1559 1371 20762 Àpoca Antoni Riera, sabater de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, 
mercader i clavari de Granollers.

17/07/1559 1375 20762 Àpoca Jaume Tarafa, clergue obtentor del benefici sots invocació de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

09/08/1559 1376 20762 Àpoca
Gabriel Coma, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels capitans i administradors de la confraria de la 
Verge Maria de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari 
de Granollers.

22/09/1559 1377 20762 Àpoca Bernat Capeller, abat del monestir Serrateix, diòcesi de Vic, i canonge de l'església de Barcelona, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

26/09/1559 1378 20762 Àpoca Guillem Busquí, prevere obtentor del benefici sots invocació de l'Esperit Sant en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

04/10/1559 1383 20762 Àpoca Joan Riber, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels capitans i administradors de la confraria de Santa 
Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

05/10/1559 1382 20762 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

26/10/1559 1380 20762 Àpoca Antoni Pasqual, prevere conventual en el monestir de Santa Maria del Carmel, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

26/10/1559 1381 20762 Àpoca Joan Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim 
Ginebreda, clavari de Granollers.

27/10/1559 1379 20762 Àpoca Miquel Puig Esteve, menor d'edat, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

18/01/1560 1384 20762 Àpoca Bernat Gosch, alies Mari, pagès i habitant del mas Mari de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

07/02/1560 1386 20762 Àpoca Francesc del Bosc i de Corbera, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim 
Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

08/02/1560 1385 20762 Àpoca Gibert Bresso, prevere vicari de l'església de Santa Coloma de Marata, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joaquim Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.
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15/02/1560 1388 20762 Àpoca Francesc Ferrer, hostaler de la vila de Sabadell, procurador de Jerònima de Meca, vídua de Galceran de Meca, donzell de 
l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

29/02/1560 1387 20762 Àpoca de soluto Esteve Bruniquer, prevere en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Joaquim Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

04/03/1560 451 20716 Testament Testament de Jaume Vilardell pagès de la parròquia de Santa Maria de Llinars.

18/03/1560 1389 20762 Àpoca Àpoca de censal mort de Bartomeu Roig.

02/04/1560 1391 20762 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de la dita vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal a Joaquim Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

19/06/1560 1392 20762 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim 
Ginebreda, mercader i clavari de Granollers.

19/03/1561 1393 20762 Àpoca Cebrià Jover, procurdor dels aniversaris de l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Pere Pujalt, clavari de Granollers.

10/05/1561 452 20716 Denúncia Denúncia sobre la possessió d'unes terres, del lloc anomenat Mont Larassa Olmivero los Enfoscados, que fa el batlle de la vila 
de Granollers, Antoni Franquesa.

24/05/1561 453 20711 Venda d'un censal
Jaume Masat i el seu fill Jaume, teixidors de pany de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, venen un censal a Jaume 
Bingues, pagès de la mateixa parròquia.

1562 454 20707
Establiment 
de terres

Antic Ginard, la seva esposa Francisca i llur fill Joan, estableixen [terres prop del Castell de la Roca?] a Francesc Staper.

17/02/1562 466 20716 Àpoca de Dot Bernart Cott, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corrò de Munt, reconeix a la seva esposa Elisabet, filla d'Antoni Valls 
de Vilella, pagès de Caldes de Montbui, haver rebut la seva dot.

01/04/1563 455 20716
Establiment 
de terres

Establiment d'unes terres de C. Coromines.

06/04/1563 1422 20763 Àpoca
Pere Romeu, prevere obtentor del benefici sost invocació de Santa Maria de l'Esperança, en l'església del monestir de Sant 
Pere de les Puel·les de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

08/05/1563 1394 20763 Àpoca Francesc Riera d'Alzinelles, doctor en medicina de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.
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08/06/1563 456 20711 Establiment 
de terres

Anna Orriols, vídua del mercader Gabriel Orriols, de Caldes de Montbui li reconèix a Antoni Valls de Vilella un honor al terme 
de Caldes de Montbui.

08/06/1563 1397 20763 Àpoca Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, usufructuari del mas Bataller, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

08/06/1563 1395 20763 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni 
Riera, clavari de Granollers.

22/06/1563 1396 20763 Àpoca Antic Bellsolell, alies Caselles, ballester de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, procurador de la seva germana Joana 
Caselles, vídua de Jaume Caselles, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

02/07/1563 1399 20763 Àpoca Jaume Tarafa, clergue obtentor del benefici sots invocació de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

19/07/1563 1398 20763 Àpoca
Pere Bou, notari i habitant de la vila de Granollers, procurador de Magdalena, muller de JofreTraginer, donzell lloctinent del 
mestre racional del principat de Catalunya,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de 
Granollers.

05/08/1563 1400 20763 Àpoca Narcís Ros, prevere de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

09/08/1563 1401 20763 Àpoca Gaspar Yborra, donzell de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

30/08/1563 1402 20763 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palausolità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

13/09/1563 1405 20763 Àpoca Guillem Pau Busquí, prevere obtentor del benefici sots invocació de l'Esperit Sant en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

13/09/1563 1404 20763 Àpoca Narcís Ros, prevere de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

20/09/1563 457 20716 Establiment 
de terres

Antoni Valls de Vilella, pagès de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, estableix un honor a Miquel Torrents, 
pagès de la mateixa parròquia, dins la mateixa vila.

20/09/1563 1403 20763 Àpoca Gerald Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, fill i hereu del seu pare Gilabert Bruniquer, mercader de la dita vila, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.
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07/10/1563 1406 20763 Àpoca Antiga Codina, vídua de Pere Codina, blanquer i ciutadà de Barcelona, i el seu sogre Benet Codina, blanquer de Barcelona, 
curadors dels difunt Pere Codina, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

15/10/1563 1407 20763 Àpoca Bernat Capeller, abat del monestir  de Santa Maria de Serrateix i canonge de l'església de Barcelona, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

15/10/1563 458 20746 Venda de terres Jaume Solanes, causídic, ciutadà de Barcelona i procurador d'Antoni Valls de Vilella, pagès de la vila de Caldes de Montbui, 
estableix un honor a Joan Lunes Valls, pagès de l'esmentada vila.

16/10/1563 1408 20763 Àpoca El germà Pere Olunya, conventual del Monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, procurador del dit monestir, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

28/10/1563 459 20711 Venda de terres Antoni Tries, pagès de la parròquia de Sant Julià de Palou, ven una peça de terra.

08/11/1563 1409 20763 Àpoca Joan Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, 
clavari de Granollers.

11/11/1563 1410 20763 Àpoca
Gabriel Coma, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels capitans i administradors de la confraria de la 
Verge Maria de l'església de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de 
Granollers.

11/11/1563 1411 20763 Àpoca Joan Riber, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels capitans i administradors de la confraria de Santa 
Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

09/12/1563 1412 20763 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Sant Joan de Palausolità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

14/12/1563 1413 20763 Àpoca Mateu Cernalls, prevere de la diòcesi de Vic, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de 
Granollers.

27/01/1564 1415 20763 Àpoca Antoni Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni 
Riera, clavari de Granollers.

30/01/1564 1414 20763 Àpoca Eulàlia, vídua de Gilabert Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, fill i hereu de Gerald Bruniquer, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

17/02/1564 1416 20763 Àpoca Narcís Ros, prevere de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

23/02/1564 1417 20763 Àpoca Jerònima de Meca, vídua de Galceran de Meca, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.
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23/02/1564 1418 20763 Àpoca Miquel Valls, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

02/03/1564 1419 20763 Àpoca Antic Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de [Granollers], procurador del seu pare, Bernat Palaudàries, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal a Antoni Riera, clavari de Granollers.

20/03/1564 1420 20763 Àpoca Francesc Bosc de Vilagaya i de Corbaria, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Antoni Riera, clavari de Granollers.

20/03/1564 1421 20763 Àpoca
Joan Busquets, prevere de l'església de Santa Maria de Mar de Barcelona, beneficiat obtentor de la capellania sost invocació 
de Sant Joan en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Antoni Riera, 
clavari de Granollers.

05/06/1564 1423 20763 Àpoca Samsó Renard, prevere en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, administrador dels aniversaris de l'esmentada 
vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

20/06/1564 1425 20763 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, procurador de la seva mare Francina Masferrera, vídua de Joan 
Masferrer, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

20/06/1564 1424 20763 Àpoca Francesc Masferrer, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de Granollers.

20/01/1565 461 20711 Venda de terres Joan Prat de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, ven una peça de terra dins la vila de Granollers a Jaume Julià.

25/01/1565 460 20707 Àpoca de Dot Joan Cavaller de la Riera i el seu fill Pere, de la parròquia de Sant Muç de Cànoves, reconeixen a Elisabet Torrents muller de 
Pere i filla de Torrents i Brígida, de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, haver rebut el seu dot.

27/03/1565 1427 20763 Àpoca Àpoca d'un cens de Lluís Descart.

27/03/1565 1826 20766 Establiment 
de terres

Martí Vilar Planes, blanquer de la vila de Caldes de Montbui, el seu fill Martí Vilar i la muller d'aquest Caterina, i el seu net 
Martí Vilar, estableixen a Bernat Maspons, pagès de l'esmentada vila, un casal anomenat del Forn.

29/03/1565 1426 20763 Àpoca Antoni Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni 
Jordi, clavari de Granollers.

20/05/1565 462 20716 Establiment 
de terres

Joan Net, pagès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, juntament amb els seus fills, Manci Net i Pere Net ciutadans de 
Barcelona, concedeixen unes terres a Francecs Holc, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Atmella del Vallès. 

25/05/1565 463 20746
Establiment 
de terres

Joan Net, pagès i propietari del mas Net de la parròquia de Santa Maria de Llerona, i el seu fill Pere, corder, ciutadà de 
Barcelona, concedeixen una peça de terra a Francesc Folc, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla.
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12/06/1565 1428 20763 Àpoca Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, administrador de la causa pia de Ferrer 
Bataller, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antic Boada, clavari de Granollers.

01/10/1565 1430 20763 Àpoca Guillem Pau Busquí, prevere obtentor del benefici de l'Esperit Sant en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antic Boada, clavari de Granollers.

08/10/1565 464 20746 Establiment 
de terres

Jaume de Tagamanent i Rocabertí, ciutadà de Barcelona i domiciliat a la vila de Granollers, estableix una peça de terrra a 
Bernat Solà, blanquer de l'esmentada vila.

25/10/1565 465 20711
Establiment 
de terres

Establiment fet per Joan Bou, mercader ciutadà de Barcelona habitant de Caldes de Montbui i propietari del mas Carrerach, 
concedeix honor a Francesc Sorell, batlle de l'esmentada vila, d'una peça de terra anomenada "d'en Pujades" en Caldes de 
Montbui.

19/11/1565 1429 20763 Àpoca Joan Riber, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels capitans i administradors de la confraria de Santa 
Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antic Boada, clavari de Granollers.

1566 1879 20766 Butlla Carta del Papa Pius V a Joan Baptista Pla, canònic de Girnona, d'una dispensa apostòlica d'un canonicat i la corresponent 
prebenda, a causa d'una vancant. 

21/03/1566 1390 20762 Àpoca Pere Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, hereu universal del difunt Joan Coll, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Antic Boada, clavari de Granollers.

10/11/1566 467 20746 Àpoca Pere Antic Oliver, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, reconeix a Benet Gual, pagès de l'esmentada parròquia, 
haver rebut 10 lliures per la venda d'una peça de terra.

09/01/1567 468 20729 Venda Pere Plantada, mestre de cases habitant de la vila de Granollers, ven unes cases a Pere Prats, blanquer de l'esmentada vila, 

13/02/1567 469 20707
Establiment 
de terres

Elionor esposa de Fèlix Brasser, advocat privat, i filla de Caterina i Joan Nabot cistellaire i teixidor de lli de Granollers, 
defineixen uns honors.

17/02/1567 470 20729 Sentència

Sentència de la Reial Audiència de Catalunya, aprovada pel rei Felip I de Castella, Aragó i comte de Barcelona, i pel capità 
geneneral de Catalunya, Diego Hurtado de Mendoza i de la Cerda, princep de Mélito i duc de Francavila, en la causa 
d'apel·lació interposada per Bartomeua Balonia, alies Domenega, muller de Jaume Balonia i filla d'Antoni Domènec, contra 
Gabriel Moxet de la vila de Caldes de Montbui, i portada per Miquel Comtara de la Reial Audiència, per la restitució del seu 
dot segons es va acordar en els capítols matrimonials que va signar juntament amb el seu pare.
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13/03/1567 1843 20766 Declaració
Galcerà Riembau i el seu fill Joan Riembau, mercaders de la vila de Granollers, reconeixen als jurats de l'esmentada vila 
(Francesc Masferrer, Bernat Solà, Pere Gorchs, Melcior Llançà i Joaquim Ginebreda) haver rebut 200 lliures, moneda de 
Barcelona, sobre les mesures de l'oli. 

23/10/1567 471 20729 Establiment 
de terres

Pere Antic Oliver, pagès i propietari del mas Oliver de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, estableix una peça de terra a 
Joan Maimó.

1568 472 20716 Àpoca de Dot
Jaume Gorg amb els seus fill Joan i  Gabriel, i el seu net Jaume, pagesos de la parròquia de Santa Maria de Barberà del 
Vallès, reconeixen a Joana, muller de Gabriel Gorg i filla de Francisca i d'Antoni Valls de Vilella, pagès de la parròquia de 
Santa Maria de Caldes de Montbui, haver rebut el seu dot. 

23/09/1568 1431 20763 Àpoca Marina Bosca de Corbera, vídua de Francesc Bosc i de Corbera, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort del seu dot i esponsalici a Miquel Valls, clavari de Granollers.

19/10/1568 1432 20763 Àpoca Joan Riber, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels capitans i administradors de la confraria de Santa 
Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Valls, clavari de Granollers.

1569 473 20707 Establiment 
de terres

Establiment d'una peça de terra dintre del terme de la vila de Granollers signat per Jaume de Tagamanent.

21/04/1569 474 20746 Venda Pere Massaguer, pagès i fill de Gaspar Massaguer, de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, germà i hereu del difunt 
Francesc Massaguer, ven a Antoni Massaguer, parent seu, el mas Massaguer. 

15/06/1569 1433 20763 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Valls, 
candeler de cera i clavari de Granollers.

21/06/1569 1434 20763 Àpoca Narcís Ros, prevere de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, administrador dels aniversaris de l'esmentada 
església, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Valls, clavari de Granollers.

21/06/1569 1435 20763 Àpoca Narcís Ros, prevere de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, administrador dels aniversaris de l'esmentada 
església, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Valls, clavari de Granollers.

04/05/1570 1832 20766 Establiment
Jaume i Joan Cosconer, pare i fill, pagesos i propietaris del mas Cosconer de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà d'Amunt, 
estableixen unes cases situades a la vila de Granollers a Miquel Riera, revenedor, habitant de la dita vila, oriünd de la 
parròquia de Sant Salvador de Breda.

04/05/1570 1833 20766 Establiment
Jaume i Joan Cosconer, pare i fill, pagesos i propietaris del mas Cosconer de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà d'Amunt, 
estableixen unes terres fora muralles de la vila de Granollers a Miquel Riera, revenedor, habitant de la dita vila, oriünd de la 
parròquia de Sant Salvador de Breda.
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19/07/1570 1831 20766 Establiment 
de terres

Els jurats de la universitat vila de Granollers, estableixen en emfiteusi una peça de terra a Miquel Riera, revenedor de 
l'esmentada vila.

05/09/1570 475 20746
Capítols 

Matrimonials

Contracte de matrimoni que acorden Guillem Gualdi Selarius, sabater de la vila de Prats de Molló i Anna, vídua de Miquel 
Fexas, de la vila de Ripoll, respectivament entre el seu fill Joan Selarius, de setze anys, i la seva filla Elionor Fexes, de dotze 
anys, també són presents els tutors i curadors de la noia, Pere i Martí Fexes.

09/09/1570 476 20729 Venda de terres Antoni Tries, pagès i propietari del mas Tries de la parròquia de Sant Julià de Palou, ven una peça de terra a Bartomeu Bou.

19/10/1570 477 20716 Àpoca de Dot Àpoca de dot signada per Bernat Sapella.

29/12/1570 478 20716 Àpoca de Dot
Joan Feu notari, major de dies, i el seu fill Joan, de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeixen a Paula muller de 
Joan Feu, menor de dies, i filla de Elisabet i de Joan Flaquer, pagès, de la parròquia de Sant Feliu de Codines, haver rebut la 
seva dot segons els capítols matrimonials.

20/02/1571 479 20746 Àpoca de Dot

Bartomeua Torta, muller d'Antoni Torta, pagès de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, filla de Jaumeta i Joan Torn, 
pagès de la parròquia de Santa Maria de Tagamenent, renuncia als seus drets en l'herència i llegítima del seu pare i de la 
seva mare a favor del seu germà Pere Torn. I els cunyats d'aquets, Andreu i Miquel Loberes, ambdós de la parròquia de Sant 
Feliu de Codinas, li reconeixen haver rebut el dot de les seves respectives mullers, Caterina i Marcialia, germanes de Pere 
Torn.

12/03/1571 480 20716 Àpoca de Dot
Sebastià Flaquer, àlies Posas, i el seu fill Pol Posas, pagesos de la parròquia de Sant Quirze de Safaja, reconeixen a Margarita 
muller de Pol Posas i filla d'Antoni Valls de Vilella, pagès de Caldes de Montbui, haver rebut la seva dot aportada al 
matrimoni. 

27/03/1571 1437 20763 Àpoca Galceran Riembau, mercader i administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Antic Boada, clavari de Granollers.

31/03/1571 1436 20763 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Burguès, clavari de Granollers.

20/04/1571 481 20729 Venda de terres Pere Antic Oliver, pagès i propietari del mas Oliver, vend unes peces de terra a Esteve Font, pagès, ambdós de la parròquia 
de Sant Esteve de Vilanova.

03/11/1571 482 20746 Fundació Francesc Serra, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, funda uns aniversaris a l'esmentada parròquia.

1572 484 20729 Butlla Butlla del Papa Gregori XIII, sobre la parròquia de Santa Maria de Mataró, Joan Dimas Loris rector, la parròquia de Sant 
Esteve de Vilanova, Antoni Torrent rector, i el Concili Tridentí. 
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30/01/1572 1438 20763 Àpoca Jerònima de Meca, vídua de Galceran de Meca de Sabadell, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort del seu dot i 
esponsalici a Joan Burguès, clavari de Granollers.

03/03/1572 1439 20763 Àpoca Ferran Maimó, domiciliat a Barcelona, lloctinent de la Batllia General de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'un cens 
a Joan Burguès, sabater i clavari de Granollers.

10/03/1572 1440 20763 Àpoca Pere Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Joan Burguès, 
clavari de Granollers.

24/05/1572 483 20729 Venda de terres Antoni Tries, pagès de la parròquia de Sant Julià de Palou, davant de Jaume Valxica, agutzil reial, ven la peça de terra 
anomenada "la Quintana o lo Camp de l'Era", a Antoni LLobet, hostaler de la vila de Granollers. 

30/05/1572 1441 20763 Àpoca
Narcís Pou, prevere rector de l'església de Sant Feliu de Canovelles, procurador dels preveres l'església de Sant Esteve de 
Granollers i administrador dels aniversaris de l'esmentada església, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Joan 
Burguès, clavari de Granollers.

22/06/1572 1442 20763 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, procurador de la seva mare Francina Masferrera, vídua de Joan 
Masferrer, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Burguès, clavari de Granollers.

22/06/1572 1443 20763 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Burguès, 
clavari de Granollers.

23/06/1572 1444 20763 Àpoca Samsó Renard, prevere obtentor del benefici sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Masferrer, burguès, clavari de Granollers.

22/07/1572 485 20729 Àpoca Antoni Tries, pagès i propietari del mas Tries, i davant la presència del seu fill Esteve, reconeix haver rebut els rèdits de la 
venda d'una peça de terra a Bartomeu Bou, pagès i propietari del mas Bou, i tots de la parròquia de Sant Julià de Palou.

23/07/1572 486 20729 Restitució de terres
Revenda i restitució d'una peça de terra a Antic Llobet, hostaler de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, d'Antoni Tries, 
pagès i propietari del mas Tries de la parròquia de Sant Julià de Palou.  

10/12/1572 1824 20766 Testament Testament de Miquel Riera, traginer de la vila de Granollers, fill d'Elisabet i Francesc Riera, traginer de la parròquia de Sant 
Esteve de La Garriga.

04/01/1573 487 20746 Àpoca de Dot Elisabet Pinells, vídua de Llorenç Estaper, alies Pinells, de la parròquia de Santa Maria de Palautordera, i el seu fill Joan 
Pinells, reconeixen a la muller d'aquest, Violant de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, haver rebut el seu dot. 

12/03/1573 1446 20763 Àpoca Pere Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Francesc Masferrer, 
burguès, clavari de Granollers.
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16/03/1573 1445 20763 Àpoca Samsó Renard, prevere obtentor del benefici sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Masferrer, burguès, clavari de Granollers.

07/04/1573 1447 20763 Àpoca Ferran Maimó, domiciliat a Barcelona, lloctinent de la Batllia General de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'un cens 
a Francesc Masferrer, burguès, clavari de Granollers.

16/04/1573 1845 20767 Àpoca Llibre d'Àpoques del notari públic de Granollers Gerard Bou.

30/04/1573 1448 20763 Àpoca Antic Puig, prevere i procurador de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Bernat Tarafa, clavari de l'esmentada vila.

06/05/1573 489 20729 Acte de possessió Acte que fa Bernat Torrents a Miquel Canyellas. 

06/05/1573 490 20746 Venda de terres Bernat Torres, pagès, ven una peça de terra a Miquel Canyelles, pagès.

10/05/1573 488 20746 Venda de terres El matrimoni Antonia i Segimon Riera, pagès i propietari del mas Riera de la parròquia de Santa Maria de Llerona, venen una 
peça de terra a Segimon Cases, pagès i propietari del mas Cases de l'esmentada parròquia.

18/06/1573 1449 20763 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a la Universitat de 
Granollers.

15/07/1573 491 20746 Testament Testament de Francesc Sorell, botiguer de la vila de Caldes de Montbui, 

13/08/1573 492 20746 Donació Antic Llobet, fill de Joan Llobet, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, fa una donació al seu germà Narcís 
Llobet.

27/08/1573 494 20752 Àpoca

Miquela Francesa, hereva i propietària del mas Traver, i el seu marit Miquel Canyelles, alies Traver, usufructuari, i el fill 
d'ambdós Segimon, tots de la parròquia de Sant Pere de Bigues, prometen fer entrega de 170 lliures per a dotar a la seva 
filla Margarita i al seu futur marit Pere Vila de Moià. I per a això venen un honor  tutors i curadors dels fills, Joan i Joana, de 
Jerònim Xammar, paraire i pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla.

27/08/1573 493 20752 Àpoca
Miquela Francesa, hereva i propietària del mas Traver, i el seu marit Miquel Canyelles, alies Traver, usufructuari, i el fill 
d'ambdós Segimon, tots de la parròquia de Sant Pere de Bigues, prometen fer entrega de 170 lliures per a dotar a la seva 
filla Margarita i al seu futur marit Pere Vila de Moià. I per a això venen un honor als tutors i curadors dels fills, Joan i Joana, 
del difunt Jerònim Xammar, paraire i pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla.

23/09/1573 1450 20763 Àpoca Samsó Renard, prevere obtentor del benefici sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

14/01/1574 495 20752 Venda de terres Pere Antic Oliver, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, terme de La Roca, ven una peça de terra situada a 
Granollers, a Ciprià Roda, pagès de l'esmentada parròquia.
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14/01/1574 496 20752 Venda de terres Pere Antic Oliver, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, terme de La Roca, ven una peça de terra situada a 
Granollers, a Ciprià Roda, pagès de l'esmentada parròquia.

14/01/1574 1451 20763 Àpoca Pere Fabrega, teixidor de pany de llana de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Miquel Puig Esteve, 
clavari de Granollers.

21/01/1574 1452 20763 Àpoca
Bartomeua Marina, vídua d'Antic Viura, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, usufructuaria del mas Mari i 
procuradora del seu fill, Joan Pere Mari, hereu del dit mas, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Miquel Puig Esteve, 
clavari de Granollers.

01/02/1574 497 20752 Àpoca de Dot
Joan Alzina i el seu fill Valentí, pagesos de la parròquia de [Santa Creu] d'Orta, diòcesi de Vic, reconeixen a la muller de 
Valentí, Caterina, filla d'Antoni Valls de Vilella, pagès, de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, haver rebut el 
dot i l'aixovar.

18/02/1574 498 20752 Establiment 
de terres

Joan Tria i la seva muller, estableixen unes terres a favor de Valentí Balle.

04/03/1574 1477 20763 Àpoca Joan Antic Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàires, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel 
Puig Esteve, clavari de Granollers.

29/04/1574 499 20752 Establiment 
de terres

Esteve Cassart i el seu fill Joan, pagesos de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, estableixen unes terres a favor de 
Jaume Vinca, pagès de l'esmentada parròquia.

17/05/1574 1453 20763 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim 
Ginebreda, clavari de Granollers.

27/05/1574 1454 20763 Àpoca
Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, i Antoni Pla, pagès de la parròquia de Santa 
Maria de Cardedeu, administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

18/06/1574 1455 20763 Àpoca Isabel de Meca i de Clasquerí, vídua de Bernat de Meca, donzell ciutadà de Barcelona i domiciliat al Vallès, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig Esteve, clavari de Granollers.

23/06/1574 1456 20763 Àpoca Miquel Puig Esteve, mercader de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de 
Granollers.

23/06/1574 1458 20763 Àpoca
Pere Queralt, causídic i ciutadà de Barcelona, procurador de Jerònima de Requesens, Hostalric i Gralla, consort de Lluís de 
Requesens i Zúñiga, prefector major de l'Orde militar de Sant Jaume de l'Espasa del regne de Castella i habitant de 
Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers. 
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26/06/1574 1457 20763 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Puig 
Esteve, clavari de Granollers.

08/07/1574 1459 20763 Àpoca Gabriel Coma, de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de l'esmentada vila, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

15/08/1574 1460 20763 Àpoca Jaume Tarafa, clergue obtentor del benefici sots invocació de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

01/09/1574 1461 20763 Àpoca El germà Francesc Pomera, conventual del Monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, procurador del dit monestir, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

06/10/1574 1462 20763 Àpoca Miquel Andreu, prevere en l'església de Barcelona, beneficiat en l'església de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

05/11/1574 1464 20763 Àpoca Samsó Renard, prevere obtentor del benefici sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

10/11/1574 1463 20763 Àpoca Antic Saparera, pagès de la parròquia de Sant Cebrià de la Mora, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim 
Ginebreda, clavari de Granollers.

02/12/1574 1466 20763 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

05/12/1574 1467 20763 Àpoca Pere Fàbregues, teixidor de llana de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de 
l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

15/12/1574 1465 20763 Àpoca Montserrat Ros, prevere obtentor de la capellania sost invocació dels sants Antoni i Llorens, en l'església de Sant Esteve de la 
vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

31/12/1574 500 20753 Establiment 
de terres

El matrimoni Joana, senyora i propietària del mas Tria, i el seu marit, Joan Cot, alies Tria, pagès usufructuari, de la parròquia 
de Santa Eulàlia de Ronçana, estableixen una peça de terra a Valentí Balle, paraire de llana, habitant de l'esmentada 
parròquia. 

31/12/1574 501 20753
Establiment 
de terres

El matrimoni Joana, senyora i propietària del mas Tria, i el seu marit, Joan Cot, alies Tria, pagès usufructuari, de la parròquia 
de Santa Eulàlia de Ronçana, estableixen una peça de terra a Valentí Balle, paraire de llana, habitant de l'esmentada 
parròquia. 

31/12/1574 502 20753 Àpoca
El matrimoni Miquela Traver, senyora i propietària del mas Traver, i Miquel Canyellas, alies Traver, pagès usufructuari, i el fill 
d'ambdós Segimon, pagès, tots de la parròquia de Sant Pere de Bigues, paguen 100 liures d'un censal mort als tutors i 
curadors de Joan i Joana, fills del difunt Jerònim Xamar, paraire i pagès de l'Ametlla. 

      AMGr. Col·lecció de Pergamins.          
Catàleg cronològic

                                                                                                                                                                                                                                                                Actualitzat el novembre de 2017     Pàg. 105 



Data Ref. UI Tipologia documental Descripció

27/01/1575 1468 20763 Àpoca
Bartomeua Maria, muller d'Antic Viure, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, usufructuari del mas Mari, i 
procuradora del seu fill Joan Pere Mari, pagès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari 
de Granollers.

28/01/1575 1844 20766 Butlla Butlla plumbea del papa Gregori XIII, creant un cens per a la causa pia de les donzelles pobres a maridar, amb la confraria 
sota l'advocació de la Inmaculada Concepció. 

03/02/1575 1470 20763 Àpoca Andreu Vila, pagès de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

04/02/1575 1469 20763 Àpoca Pere Boldu, prevere obtentor del benefici sots invocació de l'Esperit Sant en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

10/02/1575 1471 20763 Àpoca Bernat Solà, Esteve Calvet i Miquel Balestar, jurats de la vila de Granollers i administrador del bací dels pobres, reconeixen 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

17/02/1575 1472 20763 Àpoca Joan Antic Palaudàries, de la parròquia de Sant ESteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Joaquim 
Ginebreda, clavari de Granollers.

18/02/1575 1473 20763 Àpoca Marina Bosca i de Corbera, vídua de Francesc Bosc i de Corbera, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers. 

19/03/1575 1475 20763 Àpoca Bernat Solà, administrador de l'Hospital dels pobres de la universitat de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

24/03/1575 1474 20763 Àpoca Joan Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim 
Ginebreda, clavari de Granollers.

24/03/1575 1476 20763 Àpoca Pere Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Joaquim Ginebreda, 
clavari de Granollers.

15/04/1575 1834 20766
Establiment 
de terres

Jaume de Tagamanent i Rocabertí, de Barcelona i domiciliat a la vila de Granollers, estableix en emfiteusi una peça de terra a 
Pere Gorchs, blanquer de la dita vila.

28/04/1575 1478 20763 Àpoca Ferran Maimó, domiciliat a Barcelona, lloctinent de la Batllia General de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'un cens 
a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

01/06/1575 1480 20763 Àpoca Samsó Renard, prevere i beneficiat en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

16/06/1575 1481 20763 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat 
Solà, clavari de Granollers.

      AMGr. Col·lecció de Pergamins.          
Catàleg cronològic

                                                                                                                                                                                                                                                                Actualitzat el novembre de 2017     Pàg. 106 



Data Ref. UI Tipologia documental Descripció

23/06/1575 1479 20763 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim 
Ginebreda, clavari de Granollers.

04/08/1575 1483 20763 Àpoca Gabriel Coma, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de Santa María de 
Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort d'una pensió.

11/08/1575 1482 20763 Àpoca Isabel de Meca i de Clasquerí, vídua de Bernat de Meca, de Sabadell, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort sobre 
el seu dot i esponsalici a Bernat Solà, clavari de Granollers.

29/10/1575 503 20753 Àpoca de Dot Àpoca del dot i esponsalici de Jerònima Sorella(?).

19/12/1575 1484 20763 Àpoca Pere Fàbregues, teixidor de llana de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Solà, clavari de 
Granollers.

10/01/1576 1485 20763 Àpoca Samsó Renard, prevere obtentor del benefici sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

12/01/1576 504 20753 Venda de terres
Segimon Barrida, pagès i propietari del mas Barrida, fill del difunt Bartomeu Barrida, de la parròquia de Santa Maria de 
Llerona, ven una peça de terra a Llerona, anomenada Argelegar, a Pere Rovira i al seu fill Jaume Martí Rovira, pagesos de 
Santa Digna, de l'esmentada parròquia.

28/02/1576 1486 20763 Àpoca Isabel de Meca i de Clasquerí, vídua de Bernat de Meca, de Sabadell, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort sobre 
el seu dot i esponsalici a Bernat Solà, clavari de Granollers.

10/05/1576 505 20753 Venda de terres
Segimon Riera, pagès, senyor i propietari del mas Riera, de la parròquia de Santa Maria de Llerona, ven una peça de terra a 
Granollers, anomenada Noya, a Segimon Cases, pagès, senyor i propietari del mas Cases de l'esmentada parròquia i batlle 
de les Franqueses del Vallès.

22/06/1576 1487 20763 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Solà, 
clavari de Granollers.

09/11/1576 506 20753 Dotació Col·lació d'un benefici a la parròquia de Canovelles, que fa Miquel Malendric, abat de Sant Feliu de Girona, a favor de Joan 
Montserrat Valls, prevere de la vila de Caldes de Montbui.

18/12/1576 1488 20763 Àpoca Montserrat Ros, prevere obtentor de la capellania sost invocació dels sants Antoni i Llorens, en l'església de Sant Esteve de la 
vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Pere Boada, clavari de Granollers.

21/02/1577 1489 20763 Àpoca Joan Antic Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàires, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Pere 
Boada, clavari de Granollers.

08/05/1577 1490 20763 Àpoca Antoni Saparera, pagès de la parròquia de Sant Cebrià de la Mora, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.
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10/05/1577 507 20753 Sentència
Sentència a favor de la causa de Constança Llunes i Arbos, vídua de Joan Arbos, apotecari, de la vila de Caldes de Montbui, 
contra Pol Feliu i Orrius, curador de Pol Cominals, alies Oliver de l'esmentada vila, amb l'intervenció de Miquel Puig lloctinent 
de batlle de l'esmentada vila.

04/06/1577 1491 20763 Àpoca
Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, i Antoni Pla, pagès de la parròquia de Santa 
Maria de Cardedeu, administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

13/06/1577 1492 20763 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc 
Josep Masferrer, clavari de Granollers.

14/06/1577 1493 20763 Àpoca Bernat Pelegrí, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

16/06/1577 1496 20763 Àpoca
Antoni Peferrer, prevere rector en l'església de Sant Feliu de Canovelles, beneficiat en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

18/06/1577 1494 20763 Àpoca
Pere Queralt, causídic i ciutadà de Barcelona, procurador de Jerònima de Requesens, Hostalric i Gralla, vídua de Lluís de 
Requesens i Zúñiga, comanador major de Castella, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep 
Masferrer, clavari de Granollers.

01/07/1577 1495 20763 Àpoca Jaume Aymeric, sabater de la vila de Granollers, procurador de Miquel Puig Esteve, mercader de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

20/07/1577 1497 20763 Àpoca
Antoni Peferrer, prevere rector en l'església de Sant Feliu de Canovelles, beneficiat en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers i procurador dels aniversaris d'aquesta, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep 
Masferrer, clavari de Granollers.

31/07/1577 508 20753 Venda d'un censal
Llicència donada per Bartomeu Baran, alies Bataller, batlle de Cardedeu, per vendre un censals de pensió anual al matrimoni 
Joan Morera i Magadalena, que fou muller d'Antoni Vidal Carreres en primeres nupcies, de la parròquia de Santa Maria de 
Cardedeu.

18/08/1577 509 20753 Venda d'un censal Joan Villar, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Codines, ven un censal mort a Narcís LLobet.

22/08/1577 1500 20763 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

26/08/1577 1498 20763 Àpoca El germà Pere Companya, conventual del Monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, procurador del dit monestir, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.
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29/08/1577 1499 20763 Àpoca Jaume Tarafa, clergue obtentor del benefici sots invocació de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

05/09/1577 1501 20763 Àpoca
Antoni Gerald Ros i Riera, mercader de la vila de Granollers, procurador d'Esteve Riera, clergue obtentor del benefici sots 
invocació de l'Esperit Sant en l'església de Sant Esteve de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

09/09/1577 1502 20763 Àpoca Gabriel Coma, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de Santa María de 
Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

11/10/1577 510 20753
Establiment 
de terres

Francesc Falgar, pagès i propietari dels masos Falgar i Lledó de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, estableix una peça 
de terra al mas Lledó a Joan Eoliyó, pagès de l'esmentada parròquia.

05/12/1577 1505 20763 Àpoca Eleonor Leotarda, vídua, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep Masferrer, 
clavari de Granollers.

12/12/1577 1506 20763 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

12/12/1577 1507 20763 Àpoca
Miquel Andreu, prevere de Barcelona, procurador dels marmessors de Jaume de Burgos, canonge i capellà de la capellania de 
Santa Maria de l'Esperança, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep Masferrer, clavari de 
Granollers.

15/12/1577 1504 20763 Àpoca Andreu Vila, pagès de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

17/12/1577 1503 20763 Àpoca Pere Fàbregues, teixidor de llana de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep 
Masferrer, clavari de Granollers.

16/01/1578 1508 20763 Àpoca Francesc Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, fill i hereu del difunt Joan Forns, pagès de l'esmentada 
parròquia, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

01/02/1578 1510 20763 Àpoca Bernat Pelegrí, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

06/02/1578 1509 20763 Àpoca
Bartomeua Marina, vídua, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, usufructuaria del mas Mari, i procuradora del 
seu fill Joan Pere Mari, pagès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep Masferrer, clavari de 
Granollers.

27/02/1578 1511 20763 Àpoca Joan Antic Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàires, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Francesc 
Josep Masferrer, clavari de Granollers.
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05/03/1578 1512 20763 Àpoca Els administradors del bací dels pobres de l'església de la vila de Granollers, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

17/04/1578 1514 20763 Àpoca Pere Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Francesc Josep 
Masferrer, clavari de Granollers.

06/05/1578 1515 20763 Àpoca Samsó Renard, prevere obtentor del benefici sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

16/05/1578 1513 20763 Àpoca
Antoni Santacreu, ciutadà de Barcelona, procurador de Marina Bosca, vídua de Francesc Bosc i de Corbera, de Corbera i de 
Omps, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort del dot i esponsalici a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

20/05/1578 1516 20763 Àpoca Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, i Antoni Pla, pagès de la parròquia de Santa 
Maria de Cardedeu, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

06/06/1578 1517 20763 Àpoca
Pere Queralt, causídic i ciutadà de Barcelona, procurador de Jerònima de Requesens, Hostalric i Gralla, vídua de Lluís de 
Requesens i Zúñiga, comanador major de Castella, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Joan Valls, 
clavari de Granollers.

12/06/1578 1518 20763 Àpoca Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel 
Joan Valls, clavari de Granollers.

20/07/1578 1519 20763 Àpoca Jaume Tarafa, clergue obtentor del benefici sots invocació de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

21/08/1578 1520 20763 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

08/09/1578 1523 20763 Àpoca El germà Pere Llonganya, conventual del Monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, procurador del dit monestir, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

21/09/1578 1521 20763 Àpoca
Joan Fàbrega, teixidor de llana de la vila de Moià, procurador subtitut de Samsó Fàbrega, teixidor de llana de l'esmentada 
vila, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

23/09/1578 1524 20763 Àpoca El germà Pere Llonganya, conventual del Monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, procurador del dit monestir, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Valls, clavari de Granollers.

14/12/1578 1526 20763 Àpoca Eleonor Leotarda, vídua, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Joan Valls, clavari 
de Granollers.
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28/12/1578 1525 20763 Àpoca Montserrat Ros, prevere obtentor de la capellania sost invocació dels sants Antoni i Llorens, en l'església de Sant Esteve de la 
vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Francesc Josep Masferrer, clavari de Granollers.

22/01/1579 1527 20763 Àpoca
Bartomeua Marina, vídua d'Antoni Viura, pagès, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, usufructuaria del mas 
Mari, i procuradora del seu fill Joan Pere Mari, pagès, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Joan Valls, 
clavari de Granollers.

19/02/1579 1532 20763 Àpoca Bernat Sala, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

19/02/1579 1528 20763 Àpoca Joan Antic Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàires, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel 
Joan Valls, clavari de Granollers.

03/1579 1530 20763 Àpoca Bernat Solà i Pere Pujalt, administradors del bací dels pobres de l'església d ela vila de Granollers, reconeixen haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

22/03/1579 1531 20763 Àpoca Antoni Saparera, pagès de la parròquia de Sant Cebrià de la Mora, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

26/03/1579 1529 20763 Àpoca Pere Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Joan 
Valls, clavari de Granollers.

17/06/1579 1534 20763 Àpoca Ferran Maimó, domiciliat a Barcelona, lloctinent de la Batllia General de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'un cens 
a Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

22/06/1579 1533 20763 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Joan Valls, 
clavari de Granollers.

28/07/1579 511 20753 Venda d'un censal
Jerònima Sorella, vídua de Francesc Sorell, abaixador, de la vila de Caldes de Montbui, hipotecada pel seu dot i esponsalici, 
ven un censal mort de renda anual a Antoni Valls de Vilella, pagès de l'esmentada vila. 

20/08/1579 1535 20763 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

26/08/1579 1536 20763 Àpoca Isabel de Meca i de Clasquerí, vídua de Bernat de Meca, de Sabadell, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort sobre 
el seu dot i esponsalici a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

27/08/1579 1537 20763 Àpoca Antoni Amat, pagès de la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.
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27/08/1579 512 20753 Establiment 
de terres

Miquel Xidirac, sastre de la vila de Caldes de Montbui, estableix una peça de terra  a Francecs Tali de l'esmentada vila.

15/09/1579 1538 20763 Àpoca Pere Fàbrega, teixidor de llana de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de Moià, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

06/10/1579 1539 20763 Àpoca Esteve Rollf, notari i administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort.

22/12/1579 513 20753 Àpoca Cebrià Roda, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, reconeix a Miquel Janer, pagès de la parròquia de Sant 
Andreu de Palomar, haver rebut els rèdits de la venda d'un censal.

24/12/1579 1540 20763 Àpoca Eleonor Leotarda, vídua, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, 
clavari de Granollers.

09/01/1580 514 20753 Venda
Antoni Radissa, pagès propietari del mas Radissa, alou de la rectoria de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, ven el dit 
mas a Francesc Falgar, pagès i propietari del mas Falgar de l'esmentada parròquia. També signa el rector, Vicenç Bonet, 
prevere. 

14/01/1580 1541 20764 Àpoca Andreu Vila, pagès de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

29/02/1580 1545 20764 Àpoca de soluto Esteve Rollf, Galceran de Ferrer Llorens i Joan Gorch, jurats i administradors de l'Hospital dels pobres de la vila de 
Granollers, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

21/03/1580 1544 20764 Àpoca de soluto Pere Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Joaquim 
Ginebreda, clavari de Granollers.

24/03/1580 1546 20764 Àpoca
Joan Solà, prevere de la vila de Granollers, procurador de l'església de Sant Feliu de Canovelles, i beneficiat en l'església de 
Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joaquim Ginebreda, clavari de Granollers.

18/04/1580 515 20753 Venda de terres Venda del dret de lluir i quitar dues peces de terra que Esteve Font posseïa. Carta de gràcia firmada per Pere Antic Oliver a 
favor de Marc Guilla, tots de Vilanova, pel preu de 12 lliures en senyoria del castell de Montornès. 

17/05/1580 1825 20766 Àpoca de Definició
Bernat Pelegrí, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix a Bernat Solas, clavari de 
l'esmentada vila, els rèdits d'un cens.

23/05/1580 516 20753 Àpoca
Àpoca que fan Antic Congostell, Narcís Matamalella i Jerònim Miquel, tots de Vilanova i curadors de Ferrer, fill i hereu del 
difunt Anton Matamalella, a favor del dit Narcís Matamalella pel arrendament de les cases, vinyes i terres del dit Ferrer.
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07/06/1580 1543 20764 Àpoca de soluto Pere Fàbrega, teixidor de llana de la vila de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Solà, clavari de 
Granollers.

05/09/1580 889 20758 Àpoca El germà Joan Ferrer, conventual del monestir de Santa Maria del Carmel de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Bernat Solà, clavari de la vila de Granollers.

05/10/1580 1547 20764 Àpoca Montserrat Ros, prevere obtentor de la capellania sost invocació dels Sants Esperits de la vila de Granollers, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Solà, clavari de Granollers.

22/12/1580 1542 20764 Àpoca Montserrat Ros, prevere obtentor de la capellania sost invocació dels Sants Antoni i Llorens en l'església de Sant Esteve de la 
vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

19/01/1581 517 20753 Venda d'un censal
Joan Prat i el seu fill Antoni, pagesos i senyors del mas Prat de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, venen un censal 
mort a Bartomeu Cavaller, Jaume Mascaró, de l'esmentada parròquia, i Pere Oller, de la parròquia de Sant Muç de Cànoves, 
marmessors de Narcís Mascaró. 

12/02/1581 518 20753 Venda d'un censal
El matrimoni Rafaela i Bernat Brossa, de Caldes de Montbui, i Margarita muller de Pere Bonardi, venen un censal mort de 
renda anual a Antic Valls de Vilella, pagès de l'esmentada vila.

21/02/1581 1554 20764 Àpoca Bernat Pelegrí, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Bernat Solà, clavari de Granollers.

22/03/1581 1548 20764 Àpoca de soluto Pere Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Bernat Solà, clavari 
de Granollers.

17/04/1581 1549 20764 Àpoca Maria Bosca de Corbera i de Oms, vídua de Francesc Bosc i de Corbera, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Bernat Solà, clavari de Granollers. 

06/05/1581 519 20753 Testament Testament de mossèn Pere Clausell, prevere del bisbat de Rodes a França. Deixa un aniversari perpetu.

17/05/1581 1550 20764 Àpoca de soluto Joan Aguilar, clergue obtentor de la capellania de Santa Maria de l'església del monestir de Sant Pere de les Puel·les de 
Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Esteve Rolf, clavari de Granollers. 

09/06/1581 1551 20764 Àpoca de soluto Jaume Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Esteve Rolf, 
clavari de Granollers. 

07/07/1581 1552 20764 Àpoca de soluto Miquel Valls, candeler de cera de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Esteve Rolf, clavari de Granollers. 

07/07/1581 1553 20764 Àpoca de soluto Pere Ros, prevere beneficiat en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
a Esteve Rolf, clavari de Granollers. 
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09/10/1581 520 20753 Àpoca Pol Santaeugenia, propietari del Mas Santaeugenia de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, diòcesi de Vic, i el seu fill 
Pere, venen un censal a Segimon Morera, prevere de la parròquia de Sant Julià de Montseny.

12/10/1581 521 20753 Venda de terres El matrimoni Rafaela i Pere Antic Oliver, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, i el seu fill Bartomeu, venen una 
peça de terra a Jaume Colomer, pagès del terme de Montornès.

07/12/1581 1556 20764 Àpoca de soluto Gabriel Coma, paraire de la parròquia de Santa Maria de Moià, administrador de la causa pia de Jaume Argelegas, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal a Esteve Rolf, clavari de Granollers. 

23/12/1581 1555 20764 Àpoca Jaume Noguera, pagès de la parròquia de Sant Martí de Teià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Esteve Rolf, 
clavari de Granollers. 

15/02/1582 1650 20764 Àpoca de soluto Bartomeua Marina, vídua de [  ] alies Mari, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els 
rèdits d'una pensió de censal a Esteve Rolf, clavari de Granollers.

15/02/1582 1648 20764 Àpoca de soluto Francesc Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Esteve Rolf, clavari de Granollers.

03/03/1582 1649 20764 Àpoca de soluto
Antoni Santacreu, clergue de la diòcesi d'Urgell, procurador de Marina Bosca i de Bons, vídua de Francesc Bosc i de Corbera, 
donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Esteve Rolf, clavari de Granollers.

23/03/1582 1558 20764 Àpoca de soluto Jaume Maric, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Esteve Rolf, clavari de Granollers.

23/03/1582 1557 20764 Àpoca Joan Antic Palaudàries, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàires, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Esteve Rolf, clavari de Granollers.

28/12/1582 1647 20764 Àpoca de soluto Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Esteve Rolf, clavari de Granollers.

16/06/1583 1559 20764 Àpoca Francesc de Masferrer, [burguès] de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Josep 
Masferrer, clavari de Granollers.

24/03/1584 522 20750 Venda d'un censal
Venda d'un censal mort del matrimoni Antiga i Antic Guasc, pagès, de la parròquia de Bigues, a Vicenç Farel, alies Maspons, 
pagès de l'esmentada parròquia.

27/04/1584 1560 20764 Àpoca de soluto Joan Aguilar, clerguer beneficiat sost invocació de Santa Maria de l'Esperança, en lesglésia del monestir de Sant Pere de les 
Puel·les de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a [Miquel] Valls, clavari de Granollers.

16/05/1584 1561 20764 Àpoca de soluto Bernat Solà, mercader de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de l'esmentada vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal a Francesc Balle, clavari de Granollers.
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29/05/1584 1827 20766 Establiment 
de terres

Gabriel Granada, clergue de Barcelona, obtentor de Santa Maria i la Santa Creu en la parròquia de Sant Pere de Bigues, 
diòcesis de Barcelona, confirma i estableix una peça de terra situada a Granollers, al lloc anomenta lo Loc, a Segimon Traver, 
pagès de l'esmentada parròquia.

04/06/1584 523 20750 Venda de terres
Isabel Guimerà, vídua de Colomer Gispert, de la ciutat de Barcelona, reconeix a Antic Nomala, pagès de la parròquia de 
Santa Maria de Cardedeu, habitant de la parròquia de Santa maria de Llerona i del mas Comas Moya i Barriga, haver-li venut 
una peça de terra anomenada "lo camp de la Riba" a la vila de Granollers.

11/06/1584 1564 20764 Àpoca de soluto Salvador Pont, sabater de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Francesc Balle, clavari de 
Granollers.

14/06/1584 1563 20764 Àpoca de soluto
Sebastià Casellas, de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga, procurador d'Elisabet Drapera, vídua de Jaume Draper, de la 
parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Valls, clavari de Granollers.

21/06/1584 1565 20764 Àpoca Francesc de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balle, 
clavari de Granollers.

28/06/1584 1562 20764 Àpoca Jerònim Renart, clergue beneficiat del benefici sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc Balle, clavari de Granollers.

16/07/1584 1567 20764 Àpoca de soluto Esteve Rollf, notari i administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal a Miquel Valls, clavari de Granollers.

17/07/1584 1566 20764 Àpoca

Francesc d'Agullana i de Caldes, donzell domiciliat a Barcelona, procurador de Mencía de Requesens i de Mendoza, comtesa 
de Benavente, muller en segones nupcies de Juan Alonso Pimentel de Herrera i Quiñones, V comte de Benevente i de Luna, 
casada en primeres nupcies amb Pedro Faxardo III marquès de los Vélez, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Miquel Valls, clavari de Granollers.

21/07/1584 1568 20764 Àpoca de soluto Miquel Puig Esteve, mercader de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Valls, clavari de Granollers.

27/07/1584 1569 20764 Àpoca Pere Vilar, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Codines, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Valls, 
clavari de Granollers.

15/08/1584 1570 20764 Àpoca de soluto Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Miquel Valls, clavari de Granollers.

06/09/1584 1571 20764 Àpoca de soluto Pere Mercer, botiguer de telers de la vila de Granollers, procurador de Pere Fàbrega, teixidor de pany de llana de la vila de 
Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Valls, clavari de Granollers.
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13/09/1584 1573 20764 Àpoca Gabriel Coma, paraire de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de Moià, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Valls, clavari de Granollers.

25/09/1584 1572 20764 Àpoca El germà Andreu Ferrer, de l'orde de Santa Maria de Mont Carmel de Barcelona, procurador del monestir, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Valls, clavari de Granollers.

24/10/1584 1574 20764 Àpoca
Esteve Rollf, Joan Riambau, Jaume Casals i Jaume Fonalleda, jurats de la vila de Granollers i administradors de l'Hospital dels 
pobres de l'esmentada vila, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Valls, clavari de Granollers.

06/11/1584 1575 20764 Àpoca Miquel Puig Esteve, mercader de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Valls, clavari de 
Granollers.

24/01/1585 1576 20764 Àpoca de soluto Francesc Pons, doctor en teologia sacra, rector de l'església de Santa Maria de Cardedeu, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal a Miquel Valls, clavari de Granollers.

25/02/1585 1577 20764 Àpoca Esteve Rollf, notari i administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Miquel Valls, clavari de Granollers.

07/03/1585 524 20750 Venda de terres
Bartomeu Pariques, pagès i propietari del mas Pariques, i el seu fill Antic, de la parròquia de Santa Maria de Llerona, venen 
una peça de terra, anomenada "lo prat de na Moreta" a Samalús, a Jaume Julià, pagès i propietari del mas Julià de la 
parròquia de Sant Andreu de Samalús.

07/04/1585 1579 20764 Àpoca de soluto Gerald Agustí, administrador de l'Hospital dels pobres d ela vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

11/04/1585 1578 20764 Àpoca de soluto Pere Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Miquel Valls, clavari 
de Granollers.

14/05/1585 1580 20764 Àpoca de soluto Francesc Saparera, pagès de la parròquia de Sant Cebrià de la Mora, fill i hereu universal d'Antic Saparera, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

18/06/1585 1581 20764 Àpoca Montserrat Dura, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Canovelles, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Miquel Valls, clavari de Granollers.

07/09/1585 526 20750 Venda de terres
Bernat Colomer del Palau, pagès i propietari del mas Colomer del Palau, juntament amb el seu fill Bartomeu, ambdós de la 
parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes, venen una peça de terra, del lloc anomenat "lo pla de Cugull" de Vilanova, a Narcís 
Matamalella, ferrer de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova.

07/09/1585 525 20750 Testament Testament de Miquel Arenys, pagès de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga.
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02/10/1585 527 20750 Violari Antic Valls de Vilella, pagès de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, i Francesca Valls, vídua Antoni Valls, venen 
un violari a Antoni Patau, prevere i rector de la parròquia de Santa Maria del Castell.

08/11/1585 528 20750 Venda d'un censal
El matrimoni Elisabet i Antoni Artigues, pagès, i Francesc Artigues, pagès i fill d'Antoni Artigues i Antiga, tots de la parròquia 
de Santa Eulàlia de Ronçana, venen un censal mort de pensió annual a Francesc Sagols, prevere i vicari de la parròquia de 
Santa Maria de Caldes de Montbui.

11/12/1585 1582 20764 Àpoca de soluto Montserrat Ros, prevere beneficiat del benefici sost invocació dels Sants Esperits de l'església de la vila de Granollers, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

20/02/1586 1583 20764 Àpoca Joan Antic Palaudàries, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàires, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Bernat Solà, clavari de Granollers.

06/04/1586 529 20750 Testament
Testament de Jaume Olivelles, boter de la vila de Caldes de Montbui, designant com a marmessors a la seva muller na 
Angela, al seu germà Antoni Olivelles i al seu cunyat Gabriel Coll, ferrer, i designant hereu universal al seu fill Bartomeu.

08/01/1587 1584 20764 Àpoca Andreu Vila, de la parròquia de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Esteve Rolf, clavari de 
Granollers.

02/05/1587 530 20750 Àpoca de Dot Antic [Posit], de la parròquia de sant Pere de Bigues, confesa haver rebut el dot de la seva muller, filla de Salvador Ifern.

22/05/1587 1586 20764 Àpoca
Miquel Tries, prevere vicari de l'església de Santa Maria de Cardedeu, procurador de Francesc Pons, prevere, doctor en 
teologia sacra i rector de l'esmentada església, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Esteve Rolf, clavari de 
Granollers.

23/05/1587 1585 20764 Àpoca de soluto Joan Icart, batlle general de Catalunya, reconeix haver rebut els rèdits d'un cens mort a Esteve Rolf, clavari de Granollers.

19/06/1587 1587 20764 Àpoca de soluto Pere Ros, prevere beneficiat en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
a Esteve Rolf, clavari de Granollers.

27/06/1587 1588 20764 Àpoca Francesc Josep de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Esteve Rolf, 
clavari de Granollers.

03/08/1587 531 20750 Venda de terres Gabriel Tordera, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Gramanet, ven una peça de terra a Miquel Janer.

08/09/1587 532 20750 Concòrdia Concòrdia entre els parroquians i propietaris de masos a Samalús, sobre tenir càrrec d'aplegar el ciri de la parròquia de Sant 
Andreu de Samalús, de manera successiva per tots els masos dels parroquians.
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23/09/1587 533 20750 Censal Mort Acte de lluïció d'un censal mort de pensió annual d'Antoni Draper, colon, i el seu fill i hereu universal Joan, pagès, de la 
parròquia de Sant Llorenç de Gaserans, a Antoni Nagrell, prevere i rector de l'església de Sant Pere de Bigues. 

01/12/1587 534 20750 Butlla

P. Bartomeu de Miranda, Mestre Procurador i Vicari General de l'Orde dels Predicadors, atenent la demanda de Joan Pau 
Mauri, beneficiat de l'Església de Sant Esteve de Granollers, confirma la fundació de la Cofraria del Sant Roser, en 
l'esmentada vila, i assenyala la seva festa annual pel primer d'octubre -segons decret donat pel Papa Gregori XIII-. Ordena 
que es pinti en l'esmentada església una imatge del Sant Roser.

26/01/1588 535 20750 Àpoca de Definició
Definició que fa Jerònim Torrents, pagès colon, habitant del mas Avella, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, 
juntament amb el seu fill Narcís, pagès i propietari del mas Torrents de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, i la muller 
d'aquest, Brígida, a favor del seu germà, Jaume Antic Torrent, pagès, donant-li 30 lliures de l'herència del seu pare.

03/03/1588 536 20750
Establiment 
de terres

Pere Ros, prevere beneficiat de l'altar de Sant Jaume a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, estableix una peça de 
terra a Miquel Llobet, estudiant i fill del difunt Montserrat LLobet, de la vila de Granollers, al lloc anomenat "Olm lo mas Nou".

10/03/1588 1589 20764 Àpoca de soluto Andreu Vila, pagès de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió a Miquel 
Valls, clavari de Granollers.

10/03/1588 537 20750 Venda d'un censal El matrimoni Elisabet i Antoni Montmaller, teixidor de lli, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, li venen un censal mort a 
Segimon Morera, prevere i oriünd de la parròquia de Sant Julià de Montseny i vicari de Sant Andreu de Samalús.

30/04/1588 1590 20764 Àpoca de soluto Joan Riembau, mercader i administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
d'una pensió de censal a Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

19/05/1588 1591 20764 Àpoca Francesc Parera, pagès de la parròquia de Sant Cebrià de la Mora, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

24/05/1588 538 20750 Venda d'un censal

El matrimoni Micaela Travera i Miquel Canyelles, alies Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, juntament amb el seu 
fill, Segimon, venen un censal mort de renda anual als tutors i curadors de Joan i Joana, fills de Jerònim Xammar, paraire i 
pagès, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla. Els tutotrs: Pere Robí, textor de pany de lli, de la parròquia de Sant Genís 
de l'Ametlla, Sebastià Xammar, alies Colomer, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró de Vall i Francesc Arenys de la 
parròquia de l'Atmella.

24/05/1588 1902 20764 Àpoca de soluto Joan Pau, draper de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers.
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23/06/1588 1592 20764 Àpoca Sebastià Guamira de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de Moià, reconeix 
haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

11/08/1588 1595 20764 Àpoca de soluto Pau Pla, teixidor de pany de llana de la vila de Cardedeu, procurador del seu germà, Antoni Pla, pagès de l'esmentada vila, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

18/08/1588 1597 20764 Àpoca de soluto Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

29/08/1588 1596 20764 Àpoca de soluto Pere Vilar, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Codines, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Francesc 
Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

29/08/1588 1593 20764 Àpoca de soluto Valentí Flaquer, alies Soler de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Narcís Rull, clavari de Granollers.

30/08/1588 1598 20764 Àpoca Francesc Josep de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Francesc 
Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

30/08/1588 1594 20764 Àpoca de soluto Jaume Tristrany, notari de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Francesc Balle i 
Pujalt, clavari de Granollers.

23/11/1588 1599 20764 Àpoca de soluto
Miquel Joan Valls, botiguer de pany de la vila de Granollers, tutor de Rafael Arenas, hereu universal de Pere Arenas, 
abaixador de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Francesc Balle i Pujalt, clavari de 
Granollers.

02/03/1589 1600 20764 Àpoca Joan Antic Palaudàries, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàires, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

24/04/1589 1601 20764 Àpoca de soluto Pere Pujalt, especier de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Joan Valls, clavari de 
Granollers.

18/05/1589 1603 20764 Àpoca de soluto Joan Pau, draper de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel 
Joan Valls, clavari de Granollers.

23/05/1589 1602 20764 Àpoca de soluto Pau Pla, teixidor de pany de llana de la vila de Cardedeu, procurador del seu germà, Antoni Pla, pagès de l'esmentada vila, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

25/05/1589 1604 20764 Àpoca de soluto Francesc Parera, pagès de la parròquia de Sant Cebrià de la Mora, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Joan 
Valls, clavari de Granollers.

27/06/1589 1605 20764 Àpoca de soluto Miquel Puig Esteve, mercader de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Joan Valls, clavari de 
Granollers.
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30/07/1589 1606 20764 Àpoca Pau Valls Pujalt, especier de la vila de Granollers, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de Moià, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Joan Valls, clavari de Granollers.

10/03/1590 1607 20764 Àpoca de soluto Gerald Bruniquer, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Miquel Joan Valls, clavari 
de Granollers.

23/08/1590 1608 20764 Àpoca de soluto Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

06/09/1590 1611 20764 Àpoca de soluto Francesc Parera, pagès de la parròquia de Sant Cebrià de la Mora, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Joan Riembau, clavari de Granollers.

06/09/1590 1609 20764 Àpoca de soluto Jerònim Pla, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari 
de Granollers.

14/09/1590 1610 20764 Àpoca de soluto Miquel Joan Valls, botiguer de pany de la vila de Granollers, tutor de Rafael Arenas, fill i hereu universal de Pere Arenas, 
abaixador de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

06/10/1590 1612 20764 Àpoca de soluto El germà Jaume Rosell, de l'orde de Santa Maria de Mont Carmel de Barcelona, procurador del monestir, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

31/01/1591 1613 20764 Àpoca de soluto Francesc Forns, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Joan Riembau, clavari de Granollers.

14/02/1591 1614 20764 Àpoca de soluto Andreu Vila, pagès de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Joan Riembau, clavari de Granollers.

07/03/1591 1616 20764 Àpoca de soluto Francesc Pallas, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Joan Riembau, clavari de Granollers.

09/03/1591 1615 20764 Àpoca de soluto Bernat Pelegrí, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a 
Bernat Solà, clavari de Granollers.

06/06/1591 1617 20764 Àpoca Jerònim Pla, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal mort a Joan Riembau, 
clavari de Granollers.

05/07/1591 1618 20764 Àpoca de soluto Maurici Torras, assaonador de pell i ciutadà de Barcelona, procurador de la confracia de Santa Maria de Moià, reconeix haver 
rebut els rèdits d'una pensió de censal a Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

06/08/1591 1620 20764 Àpoca de soluto Jerònim Pla, mercader de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal mort a Francesc Balle, 
clavari de Granollers.
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20/08/1591 1619 20764 Àpoca de soluto Joan Aguilar, clerguer, procurador de Marina Boscha i de Corbera, vídua de Francesc Bosc, donzell domiciliat a Barcelona,  
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal a Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers.

05/09/1591 539 20750 Venda Venda perpètua que fa Pere Miquel, paraire de pany de llana, juntament amb el seu fill, i la muller d'aquest, Caterina, tots de 
Llinars, a favor de Narcís Matamalella, ferrer de Vilanova, d'unes cases i peces de terra.

10/09/1591 540 20750 Venda de terres Antoni Riera, pagès, de la parròquia de Santa Maria de Llerona, ven una peça de terra situada a la riera del Congost, a Antic 
Noviola, pagès i oriünd de la vila de Cardedeu i habitant a Llerona.

11/09/1591 541 20750 Venda
Isabel Guimerà i Rofanes, vídua de Gispert Guimerà, donzel de la casa Turricella de la parròquia Sant Esteve de La Garriga, 
ven el mas Turricella a Elionora Mayana, vídua de Bartomeu, i al seu fill Francesc Mosa, de la parròquia de Santa Maria de 
Llerona. 

10/10/1591 1621 20764 Àpoca de soluto Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Francesc Balle, clavari de Granollers.

09/04/1592 542 20750 Venda de terres Jaume Julià, pagès i propietari del mas Julià de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, ven una peça de terra a Pere 
bosquí de l'esmentada parròquia.

23/04/1592 543 20750 Carta Carta de Carles Antoni Pou, bisbe de Pisa, Sardenya i Còrsega.

23/05/1592 544 20750 Testament Testament de Jerònim Xammar, paraire i pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, deixant tots els seus bens al seu 
fill Joan i a la seva filla Joana.

13/06/1592 1622 20764 Àpoca de soluto Jaume Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Francesc Balle i Pujalt, clavari de Granollers. 

30/07/1592 545 20750 Establiment Pere Rubí, teixidor de lli, i Francesc Forns, pagès, de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, tutors de Llàtzer Xammar, fill i 
hereu de Pere Xammar, estableixen un censal mort.

11/01/1593 546 20750 Venda d'un censal
Na Francisca Valls de Vilella, vídua d'Antoni Joan Valls de Vilella, pagès i propietari del mas Vilella de la parròquia de Santa 
Maria de Caldes de Montbui, juntament amb els seus fills, Antic i la muller d'aquest Caterina, Montserrat, Pol i Jerònim, 
venen un censal mort a Baltasar Masdeu, mercader, i Pol duran, droguer, tutors de Josep, fill del difunt Bernat Palaudàries, 
mercader i ciutadà de Barcelona.

24/03/1593 1623 20764 Àpoca
Cebrià Jofre i Gaspar Riera, jurats seniors de la Universitat de la vila de Granollers, administradors del bací dels pobres de 
l'església de Sant Esteve del'esmentada vila, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Tristany, clavari de 
Granollers.

1594 548 20750 Donació El matrimoni Magdalena i Pere Bosquí, pagès, de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, donen un censal a Segimon 
Morera prevere rector de l'esmentada parròquia, per a la causa pia.
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01/04/1594 547 20750 Fundació Esteve Tasso, cirurgià,  i Jaume Pujalt, farmacèutic, ambdós de la vila de Granollers, marmessors de Gerard Francesc Puig, 
candeler de l'esmentada vila, sobre la fundació d'aniversaris.

09/11/1595 549 20751 Àpoca de Dot Pere Abatrit, pagès de la parròquia de Sant Martí de Sarrià, reconeix a la seva muller, Jaumeta, filla de Francesc Parer, haver 
rebut el seu dot i aixovar.

09/12/1595 550 20751 Venda de terres
Jaume Surell, alies Rosselló, pagès i hereu del mas Rosselló de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, juntament amb la 
seva muller, Eulàlia Surell, alies Rossellona, propietària del dit mas, venen una peça de terra a Antonia Rossellona, vídua de 
Joan Rosselló, de l'esmentada parròquia.

1596 1625 20764 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Bernat Solà, clavari de Granollers.

1596 1624 20764 Àpoca Àpoca fermada per Enric Vila per haver rebut els rèdits d'un censal mort.

30/01/1596 1900 20769 Testament Cópia del testament de Pere Mani, blanquer de la vila de Granollers. 

28/02/1596 551 20751 Testament Testament de Pere Busquí, pagès, fill d'Eulàlia i Jerònim Busquí, de la parròquia de Sant Andreu de Samalús.

01/03/1596 552 20751 Venda d'un censal
El matrimoni Antiga i Pere Ballester, corder de  la vila de Granollers, venen un censal mort de renda anual a Eulàlia Aneras, 
vídua de Pere Aneras. 

21/05/1596 1627 20764 Àpoca
Antoni Pla, de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, i Pere Bataller, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, 
administradors de la causa pia del difunt Ferrer Bataller, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Bernat Solà, 
clavari de Granollers. 

21/05/1596 1626 20764 Àpoca de soluto Joan Pau, draper de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat 
Solà, clavari de Granollers.

25/05/1596 1628 20764 Àpoca de soluto
Joan Aguilar, clergue obtentor beneficiat de la capellania sost invocació de Santa Maria de l'Esperança en l'església de Sant 
Pere de les Puel·les de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

25/06/1596 1629 20764 Àpoca de soluto Benet Barceló, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de 
Granollers.

03/07/1596 1630 20764 Àpoca
Francesc d'Agullana, domiciliat a Barcelona, procurador de Juan Alonso Pimentel de Herrera i Quiñones, V comte de 
Benavente i de Luna, i administrador del fill d'aquest, Alfons Pimentel d'Hostalric, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Bernat Solà, clavari de Granollers.

05/07/1596 1631 20764 Àpoca de soluto Sebastià Guamira de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de Moià, reconeix 
haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.
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29/08/1596 1632 20764 Àpoca de soluto Francesc Ros, prevere rector en l'església de Sant Mamet de Corró d'Amunt, beneficiat a l'església de Santa Maria de 
Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

29/08/1596 1633 20764 Àpoca Pau Ramis, alies Mari, de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Bernat Solà, clavari de Granollers.

31/08/1596 554 20751 Àpoca El matrimoni Antiga i Pere Ballester, corder de la vila de Granollers, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Eulàlia Aneras, vídua de Pere Aneras.

05/09/1596 1636 20764 Àpoca de soluto Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

05/09/1596 1635 20764 Àpoca de soluto El germà Bartomeu Falguera, de l'orde de Santa Maria de Mont Carmel de Barcelona, procurador del monestir, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

07/09/1596 1634 20764 Àpoca de soluto Jaume Arimon, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

10/10/1596 553 20751 Venda d'un censal
Jaume Nabau, pagès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, ven un censal mort a Segimon Morera, prevere rector de 
l'església de Sant Andreu de Samalús. 

25/10/1596 1637 20764 Àpoca de soluto Jerònim Renart, clergue de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari 
de Granollers.

04/11/1596 1638 20764 Àpoca de soluto [Julià] Pujades, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

09/11/1596 1639 20764 Àpoca de soluto Jerònim Renart, clergue beneficiat del benefici sots invocació de Sant Salvador en l'església de Sant Esteve de la vila de 
Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

12/11/1596 1640 20764 Àpoca de soluto Maria Bosca de Corbera, vídua de Francesc Bosc i de Corbera, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

11/1596 1641 20764 Àpoca de soluto Pere Cortès, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

22/03/1597 1642 20764 Àpoca
Galceran Ferrer Lorenço, Jerònim Riera, Guillem Mas Oliver i Joan Martí, jurats seniors de la Universitat de la vila de 
Granollers, administradors del bací dels pobres de l'església de Sant Esteve de l'esmentada vila, reconeixen haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Bernat Solà, clavari de Granollers.

23/02/1598 555 20751 Audiència
Audiència del rei Felip II d'Aragò, III de Castella, delegant en Lorenzo Suarez de Figueroa i Còrdova, II duc de Feria, virrei i 
capità general de Catalunya, demandada per Antoni Balaguer, notari de Barcelona i procurador de Miquel Janer, pagès de la 
parròquia de Sant Andreu de Palomar, contra Bartomeu Oliver, a causa de la clàusula hereditaria de Gabriel Janer.
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19/11/1598 556 20751 Àpoca de Dot Antoni Bonafai, pagès de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, reconeix a Margarita, filla de Joana i del difunt Antoni 
Torra, pagès, haver rebut el seu dot segons van estipular als capítols matrimonials.

31/01/1599 1646 20764 Àpoca de soluto Francesc Pallas, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Francesc Balle Pujalt, clavari de Granollers. 

31/01/1599 1836 20766 Privilegi Privilegi del rei Felip II d'Aragó, III de Castella, a la vila de Granollers establint un forn i una carnisseria.

03/02/1599 557 20751 Testament Trasllat del testament de Joana Traver i Solà, muller de Benet Solà i filla de Segimon Traver, de la parròquia de Sant Pere de 
Bigues.

20/04/1599 1643 20764 Àpoca Antoni Meca, domiciliat a Barcelona, hereu universal d'Anna Destorrent i Vilatorta, vídua de Galceran Destorrent, donzell 
domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jerònim Riera, clavari de Granollers. 

21/05/1599 558 20751 Venda de terres El matrimoni Joana i Pere Cucurella, ferrer de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, li venen una paeça de terra a Antic 
Torra, pagès de l'esmentada parròquia,  

22/06/1599 1644 20764 Àpoca de soluto Francesc Josep de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Jerònim Riera, clavari de Granollers.

23/06/1599 1645 20764 Àpoca de soluto
Llorenç Bellver, corder de la vila de Granollers, hereu universal de la seva difunta muller Margarita, filla del difunt Pere Mani, 
blanquer de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jerònim Riera, clavari de Granollers. 

27/07/1599 559 20751 Fundació Bernat Prats, canonge de l'església de Barcelona, funda en l'església de Sant Pere de Bigues, dotze aniversaris de renda 
anual.

09/12/1599 1855 20767 Àpoca
Joan Calvet, prevere de la vila de Granollers, tutor i curador del fill i hereu del difunt Miquel Calvet, baster de l'esmentada 
vila, reconeix a Beneta Llobeta, muller de Pere Llobet, sabater de la dita vila, haver rebut els rèdits d'un censal mort.

09/12/1599 560 20751 No hi és. Hi ha una nota al seu lloc dient "Passat a carpeta de pergamins nº 4".

11/12/1599 561 20751 Venda d'un censal Benedeta Lobet, muller de Pere Lobet, de Barcelona, ven un censal mort a Miquel Calvet, baster de la vila de granollers.

1600 570 20751 Censal Mort Bernat Guasch i Mari.

18/04/1600 565 20751 Establiment 
de terres

Margarita Comes i Mateu, vídua d'Antic Comes, pagès, de la parròquia de Sant Julià de LLiçà d'Amunt, estableix unes terres a 
Antoni Maymir, sastre de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana.
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23/05/1600 562 20751 Àpoca

Jaume Martí Rovira, i el seu fill, Esteve Rovira, pagesos i propietaris del mas Rovira de Santa Digna de la parròquia de Santa 
Maria de Llerona, restitueixen el dot a la seva nora, Joana Rovira, vídua de Pere Pol Rovira fill del primer, per casar-se amb 
Miquel Farigola, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. I també reconeix vendre una peça de terra a Agustí 
Gorchs, pagès de Llerona. 

15/06/1600 564 20751 Venda El matrimoni Benedicta i Jerònim Granada, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues, i el seu fill Jaume, venen a Antic 
Nagrell el "ius luendi" el cens de dos parell de gallines. 

15/06/1600 563 20751 Venda Gabriel Camps, pagès de la parròquia Sant Vicenç de Riells, ven un censal que té sobre unes gallines. 

31/10/1600 567 20751 Censal Mort

Acte de lluïsió del censal mort que van crear i restituir el matrimoni usufructuari Miquela Francesa Traver i Solà Traver, pagès 
de la parròquia de Sant Pere de Bigues, hereus de Miquel Canyelles, alies Traver, i del mas Traver, i el fill d'ambdós, 
Segimon, pels successors de Jerònim Xammar, pagès de l'Ametlla, i sent legítima sucessora Beneta Lobet Calvet, de la vila 
de Granollers, vídua de Miquel Calvet, baster, i muller en segones nupcies de Pere Lobet, sastre, i que ven dit censal mort de 
pensió anual de cent sous, per part dels tutors i curadors dels fills del difunt Calvet, al rector i comunitat de preveres de 
Santa Olena de la vila de Granollers.

31/10/1600 566 20751 Censal Mort

Acte de lluïsió del censal mort que van crear i restituir el matrimoni usufructuari Miquela Francesa Traver i Solà Traver, pagès 
de la parròquia de Sant Pere de Bigues, hereus de Miquel Canyelles, alies Traver, i del mas Traver, i el fill d'ambdós, 
Segimon, pels successors de Jerònim Xammar, pagès de l'Ametlla, i sent legítima sucessora Beneta Lobet Calvet, de la vila 
de Granollers, vídua de Miquel Calvet, baster, i muller en segones nupcies de Pere Lobet, sastre, i que ven dit censal mort de 
pensió anual de cent sous, per part dels tutors i curadors dels fills del difunt Calvet, al rector i comunitat de preveres de 
Santa Olena de la vila de Granollers. 

14/12/1600 568 20751 Censal Mort
Bernat Guasch i Mari, pagès oriünd de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt i habitant de la parròquia de Sant 
Esteve de La Garriga, com a marmessor d'Antic Noviala, pagès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, crea un censal 
mort i uns aniversaris.

07/03/1601 1854 20767 Testament Testament d'Arnau Ferrero, alies Ferro, pagès i habitant de la vila de Granollers i natural del regne de França. 

18/03/1601 571 20751 Testament
Testament d'Enric Valls, paraire de Caldes de Montbui, fill de Caterina i del difunt Antic Valls de Vilella, pagès, designat com a 
marmessors al seu oncle Pere Pau Valls, prevere, al seu germà Montserrat Valls, pagès, a la seva mare Caterina Valls i al seu 
oncle Francesc Valls, paraire.

07/07/1601 1837 20766 Privilegi Aceptació de l'establiment reial del forn i la carnisseria de la vila de Granollers, fet pel rei Felip Ii d'Aragó, III de Castella, 
amb un cens anual, a pagar el primer de juny, de seixanta sis sous i quatre diners. 
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20/01/1602 572 20751 Àpoca de Dot Francesc Puig, pagès de la parròquia de Sant Pol de Montmany, diòcesis de Barcelona, reconeix a la seva muller, Eulàlia, filla 
d'Eufrosina i de Salvador Ifern, pagès, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, haver rebut d'ella el seu dot i aixovar.

30/05/1602 1651 20765 Àpoca de soluto Antic Romogosa, pagès de la parròquia de l'Ametlla, procurador d'Eulàlia Drapera, vídua de Joan Pau Draper, de l'esmentada 
parròquia, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

18/06/1602 1653 20765 Àpoca de soluto Joan Magarola, del consell reial de Catalunya, procurador de Dalmau de Rocabertí, domiciliat a Barcelona, reconeix haver 
rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de Granollers.

18/06/1602 573 20751 Venda d'un censal
Miquel Soler i el seu fill Bartomeu, pagesos de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, diòcesi de Vic, venen un censal 
mort a Segimon Morera, prevere rector de l'església de Sant Andreu de Samalús, diòcesi de Barcelona.

22/06/1602 1652 20765 Àpoca de soluto
Bernat Riber, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de 
l'església col·legiata de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Bernat Solà, clavari de 
Granollers.

31/08/1602 574 20751
Establiment 
de terres

Joan Agustí Genovard, ciutadà de Barcelona, procurador d'Anna Genovard, resident de la vila de Ciutadella, establiment d'un 
hortal a favor de Joan Costell, fill de Francesc Costell, de Ciutadella. 

08/07/1603 1654 20765 Àpoca Joan Argemir, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de 
Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

18/07/1603 1655 20765 Àpoca de soluto Raimond Font, prevere en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

13/09/1603 1656 20765 Àpoca de soluto Antoni Joan Fita, resident de Barcelona, procurador de Mariana Meca i Vilana, vídua d'Antoni Meca, domiciliat a Barcelona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

15/11/1603 1657 20765 Àpoca de soluto
Joan Altonell, paraire de la vila de Moià, procurador de Pere Mas, botiguer de l'esmentada vila, procurador dels 
administradors de la confraria de Santa Maria de Moià i també de la causa pia del difunt Jaume Argilagas, prevere, reconeix 
haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

19/12/1603 1658 20765 Àpoca de soluto Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

07/01/1604 1659 20765 Àpoca de soluto Caterina Farrarona, vídua d'Arnald Farraró, pagès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

14/01/1604 1660 20765 Àpoca de soluto Jerònim Bosc de vila Gaià, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.
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23/01/1604 1670 20765 Àpoca de soluto Benet Pallar, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

12/02/1604 1661 20765 Àpoca de soluto Miquel Josep Bonet, notari de la vila de Granollers, procurador de Francesc Meca i de Clascarí, domiciliat a Barcelona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

04/03/1604 1662 20765 Àpoca de soluto Francesc Josep de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni 
Franquesa, clavari de Granollers.

20/03/1604 1663 20765 Àpoca
Francesc Aguilera, doctor en teologia sacra, obtentor del benefici de la capellania de Sant Joan en l'església de Sant Esteve 
de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

22/03/1604 1666 20765 Àpoca de soluto Raimond Font, prevere en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni 
Franquesa, clavari de Granollers.

23/03/1604 1664 20765 Àpoca de soluto Pere Villar, pagès de la parròquia Sant Feliu de Codines, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni 
Franquesa, clavari de Granollers.

22/04/1604 1667 20765 Àpoca de soluto Ferran Maimó, donzell domiciliat a Barcelona, lloctinent general del batlle general de Catalunya, reconeix haver rebut els 
rèdits d'una pensió de censal a Antoni Joan Riera, clavari de Granollers.

23/04/1604 575 20751 Venda Els administradors de l'Hospital General de Santa Creu de Barcelona, venen un cens de cent lliures a Anna Genovard, vídua 
de Guillem Genovard. 

06/05/1604 1668 20765 Àpoca de soluto Jaume Oriol, sabater de la vila de Granollers, procurador d'Antoni Pla, pagès de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

18/05/1604 1665 20765 Àpoca
El matrimoni Bartomeua i Antic Viura, alies Mari, usufructuaris, i Joan Pere Mari, hereu i propietari dels mas Mari de la 
parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni Riera, clavari de 
Granollers.

02/06/1604 1669 20765 Àpoca de soluto Dalmau de Rocabertí, domiciliat a Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni Franquesa, 
clavari de Granollers.

05/09/1604 1859 20768 Àpoca de soluto Àpoca de soluto d'Arcàngela Bou, vídua de la vila de Granollers, on reconeix haver rebut els rèdits d'un pensió de censal al 
clavari de l'esmentada vila.

03/11/1604 1889 20769 Venda d'un censal Mariana Meca i Vilana, vídua d'Antoni Meca, poblador de Barcelona, vend un censal mort a Simó Rialp, rector de Montserrat.

28/02/1605 1671 20765 Àpoca de soluto Francesc Pons, canonge de l'església de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni 
Franquesa, clavari de Granollers.
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05/05/1605 576 20754 Àpoca de Definició Àpoca de definició del dret que fa Cebrià Roda, germà del difunt Joan Roda, als curadors i tutors testamentaris d'Elisabet 
Roda, pubilla, filla única i hereva de l'esmentat Joan Roda, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova.

15/07/1605 1672 20765 Àpoca de soluto Francesc Pons, canonge de l'església de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Montserrat 
Roura, clavari de Granollers.

18/07/1605 1675 20765 Àpoca de soluto
Antoni Joan Bosc, prevere de la vila de Granollers, beneficiat sots invocació de Sant Esteve en l'església de Sant Esteve de 
l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

19/07/1605 1673 20765 Àpoca de soluto Miquel Valls, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

20/07/1605 1674 20765 Àpoca de soluto
Joan Miquel Argemir, alies Vilarassau, paraire de la vila de Moià, procurador dels aministradors de la confraria de la Verge 
Maria de Moià, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

08/08/1605 577 20754 Àpoca
Dues àpoques, la primera de Sebastià Mandri per trenta cintes de palla que li ha venut en Fonollet, i la segona, Cebrià Isern, 
doctor en teologia i rector de les parròquies d'Orrius i de Sant Esteve de Canyamars, rep uns diners de Joan Fonollet, per 
drets d'enterrament i dir misses per a la seva difunta muller Eulàlia Fonalleda. 

11/08/1605 1681 20765 Àpoca de soluto Arcàngela Bou, vídua de Gerard Bou, notari de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Montserrat Roura, clavari de Granollers.

22/09/1605 1677 20765 Àpoca de soluto Caterina Farrarona, vídua d'Arnald Farraró, pagès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

28/09/1605 1862 20768 Testament Clàusula testamental de Jerònim Armengol, batlle de la vila de Granollers.

29/09/1605 1676 20765 Àpoca de soluto Joan Trias, prevere en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

01/12/1605 578 20754 Venda Acte de venda del mas Casas de la parròquia de Sant Vicenç dels Horts, pel matrimoni Elisabet Rossa i Pere Ros, argenter, 
ciutadà de Barcelona, a Jaume Montaner, pagès de l'esmentada parròquia.   

02/12/1605 579 20754
Establiment 
de terres

Lloació i establiment d'una peça de terra firmada per Francesc Cornet, prevere beneficiat de Sant Miquel de l'esglèsia de 
Barcelona, a Francesc Vidal, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Gramanet.

15/12/1605 1680 20765 Àpoca de soluto Segimon Morera, prevere rector de l'església de Sant Andreu de Samalús, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.
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22/12/1605 1679 20765 Àpoca de soluto Bernat Solà, administrador de l'Hospital dels pobres de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

27/12/1605 1865 20768 Àpoca
Pau Planes, pagès de la vila de Caldes de Montbui, reconeix a Jaume Sabater, alies Domènec, i a Francesc Sobragran, 
pagessos de l'esmentada vila i administradors de la confraria de Sant Antoni en l'església de la dita vila, haver rebut els 
rèdits d'un censal mort.

29/12/1605 1678 20765 Àpoca de soluto
Joan Altonell, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador substitut de Pere Mas, botiguer de pany de l'esmentada 
vila, procurador dels administradors de la confraria de Santa Maria de Moià i també de la causa pia del difunt Jaume 
Argilagas, prevere, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

19/01/1606 1682 20765 Àpoca de soluto Margarita Comes i Mateua, vídua d'Antic Comes, de la parròquia de Lliçà d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'una 
pensió de censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

17/02/1606 1684 20765 Àpoca de soluto Jaume Magarola, mercader i ciutadà de Barcelona, procurador de Dalmau Rocabertí, habitant de Barcelona, reconeix haver 
rebut els rèdits d'una pensió de censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

23/02/1606 1683 20765 Àpoca de soluto
Josep Fontanet, pagès de la parròquia de Sant Pere de Reixac, procurador de Jerònim Bosc de vila Gaià i de Corbera, donzell 
domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

16/03/1606 1685 20765 Àpoca de soluto Jaume Coll, de la parròquia de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Montserrat Roura, 
clavari de Granollers.

18/03/1606 1904 20765 Àpoca
Antoni Joan Bosch, prevere de la vila d eGranollers, beneficiat sots invocació de Sant Esteve a l'eslgésia de Sant Esteve de la 
vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal mort a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

11/05/1606 1686 20765 Àpoca de soluto Jaume Oriol, sabater de la vila de Granollers, procurador d'Antoni Pla, pagès de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Montserrat Roura, clavari de Granollers.

12/06/1606 1687 20765 Àpoca de soluto Francesc Josep de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Montserrat Roura, clavari de Granollers.

22/06/1606 1688 20765 Àpoca de soluto Pere Vilar, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Codines, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Montserrat Roura, clavari de Granollers.

06/07/1606 1690 20765 Àpoca de soluto Miquel Salvador, paraire de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de Moià, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.
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18/07/1606 1689 20765 Àpoca de soluto Antoni Joan Bosc, prevere beneficiat de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

04/08/1606 1692 20765 Àpoca de soluto Joan Terès, notari públic de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari de 
Granollers.

14/08/1606 1691 20765 Àpoca de soluto Pau Ramis, alies Mari, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, usufructuari del mas Mari, reconeix haver 
rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

02/09/1606 1694 20765 Àpoca de soluto Joan Antoni Albanell, notari públic de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, 
clavari de Granollers.

03/09/1606 1696 20765 Àpoca Jaume Magarola, mercader i ciutadà de Barcelona, procurador de Dalmau Rocabertí, habitant de Barcelona, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Riembau, clavari de Granollers.

04/09/1606 1693 20765 Àpoca de soluto Francesc Casals, prevere en l'església de Sant Esteve de a vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

11/09/1606 1697 20765 Àpoca de soluto Bartomeu Falgueres, conventual del monestir de Santa Maria del Mont Carmel de la ciutat de Barcelona, procurador del dit 
monestir,  reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

28/09/1606 1695 20765 Àpoca de soluto
Josep Fontanet, pagès de la parròquia de Sant Pacià de Barcelona, procurador de Jerònim Bosc de vila Gaià i de Corbera, 
donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

15/10/1606 580 20754 Àpoca Àpoca de cent lliures que fa Bonaventura Galiana, mercader de la vila de Ciutadella, Menorca, a favor de Joan Agustí 
Genovard, de la dita vila.

09/11/1606 1698 20765 Àpoca de soluto Joan Vernet, especier de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari 
de Granollers.

23/11/1606 1699 20765 Àpoca de soluto Jaume Riera, negociador i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, 
clavari de Granollers.

03/12/1606 1898 20769
Establiment 
de terres

Joan Martí, torner de la vila de Granollers, estableix una peça de terra a Joan Pau Gorchs, burguès de la vila de Granollers.  

03/01/1607 1701 20765 Àpoca Miquel Josep Bonet, notari de la vila de Granollers, procurador de Miquel Meca, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Joan Riembau, clavari de Granollers.

13/01/1607 1706 20765 Àpoca Margarita Comas i Mateua, vídua d'Antic Comas, de la parròquia de Sant Julià de Lliçà d'Amunt, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Joan Riembau, clavari de Granollers.
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14/01/1607 1700 20765 Àpoca El germà Bartomeu Falgueres, conventual del monestir de Santa Maria del Mont Carmel de la ciutat de Barcelona, procurador 
del dit monestir,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Riembau, clavari de Granollers.

19/03/1607 1704 20765 Àpoca de soluto Antoni Joan Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

19/03/1607 1705 20765 Àpoca de soluto Jaume Riera, negociador i ciutadà de Barcelona, procurador de Damià de Montserrat, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

22/03/1607 1703 20765 Àpoca Jaume Coll, de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Riembau, clavari de Granollers.

27/03/1607 1702 20765 Àpoca
Esteve Mauri, Miquel Colomer, Joan Martí i Joan Riera, consellers seniors de la Universitat de la vila de Granollers i 
administradors del bací dels pobres de l'església de Sant Esteve de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Joan Riembau, clavari de Granollers.

28/05/1607 1707 20765 Àpoca
Pere Dalmau, canònic de l'església de Barcelona, procurador de Josep Puig Esteve i Calvo, fill i hereu de Caterina Puig Esteve 
i Calvona, muller de Pere Calvo, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Riembau, clavari de Granollers. 

02/06/1607 1710 20765 Àpoca de soluto Esteve Solà, clergue de la vila de Granollers, beneficiat sots invocació de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Llerona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan [Riembau], clavari de Granollers.

07/06/1607 1708 20765 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joan Riembau, clavari de Granollers.

12/06/1607 1711 20765 Àpoca de soluto Antic Romogosa, pagès de la parròquia de l'Ametlla, procurador d'Eulàlia Drapera, vídua de Joan Pau Draper, de l'esmentada 
parròquia, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Riembau, clavari de Granollers.

18/06/1607 1709 20765 Àpoca de soluto Francesc Josep de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan 
Riembau, clavari de Granollers.

15/11/1607 581 20754 Àpoca Àpoca firmada per Joan Yfern, sombrerer, ciutadà de Vic i oriünd de la parròquia de Sant Pere de Bigues, i fill natural de 
Salvador Yfern, a favor de Bartomeu Feu, per a fer-lo usufructuari del mas Yfern, de la dita parròquia.

21/03/1608 1712 20765 Àpoca de soluto Antoni Joan Bosc, prevere de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jaume Tristany, 
clavari de Granollers.

02/06/1608 1718 20765 Àpoca Esteve Solà, clergue de la vila de Granollers, beneficiat sots invocació de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Llerona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Tristany, clavari de Granollers.
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03/06/1608 1716 20765 Àpoca de soluto Antic Romogosa, pagès de la parròquia de l'Ametlla, procurador d'Eulàlia Drapera, vídua de Joan Pau Draper, de l'esmentada 
parròquia, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jaume Tristany, clavari de Granollers.

12/06/1608 1717 20765 Àpoca
Antoni Pla, pagès de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, i Jaume Bataler, pagès de a parròquia de Sant Pere de 
Vilamajor, procuradors de Francesca Bataler, vídua de Bartomeu Baran, alies Bataller, pagès de Vilamajor, reconeix haver 
rebut els rèdits d'un censal mort a Jaume Tristany, clavari de Granollers.

21/06/1608 1714 20765 Àpoca de soluto Francesc Josep de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jaume 
Tristany, clavari de Granollers.

21/06/1608 1715 20765 Àpoca de soluto Jaume Riera, negociador i ciutadà de Barcelona, procurador de Damià de Montserrat, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Jaume Tristany, clavari de Granollers.

21/06/1608 1713 20765 Àpoca de soluto Joan Pau Gorchs, burguès de la vila de Granollers, conseller senior de la Universitat de l'esmentada vila, reconeix haver rebut 
els rèdits d'una pensió de censal a Jaume Tristany, clavari de Granollers.

17/07/1608 1719 20765 Àpoca de soluto Francesc Pons Sáenz, doctor en teologia, canonge de l'església de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

18/07/1608 1720 20765 Àpoca de soluto Antoni Joan Bosc, prevere de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, 
clavari de Granollers.

14/08/1608 1721 20765 Àpoca de soluto Pau Ramis, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, usufructuari del mas Mari, reconeix haver rebut els 
rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

18/09/1608 1722 20765 Àpoca de soluto Bartomeu Pujol, baster de la vila de Moià, diòcesi de Vic, procurador de Pere Joan Altonell, paraire de l'esmentada vila, 
reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

02/10/1608 1724 20765 Àpoca de soluto Josep Fontanet, pagès de Sant Pere de Reixac, procurador de Jerònim Bosch de vila Gaià i de Corbera, donzell domiciliat a 
Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

12/10/1608 1723 20765 Àpoca Jaume Riembau, pagès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Pau Gorchs, clavari de Granollers.

17/11/1608 1726 20765 Àpoca de soluto Antoni Joan Bosc, prevere de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, 
clavari de Granollers.

27/11/1608 1725 20765 Àpoca Segimon Morera, prevere rector de l'església de Sant Andreu de Samalús, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.
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13/12/1608 1727 20765 Àpoca Montserrat Ros, prevere de la vila de Granollers,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Pau Gorchs, clavari 
de Granollers.

18/12/1608 1728 20765 Àpoca Benet Pallars, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Pau Gorchs, clavari de Granollers.

1609 582 20754 Àpoca de Dot

Àpoques de venda d'un censal mort que fa Eulàlia Drapera, vídua de Joan Pol Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de 
l'Ametlla. I una altre àpoca de dot que fa Galcerà Riba, pagès de la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes, diòcesi de 
Barcelona, reconeixent a Segimon Morera, prevere rector de l'església parroquial de Sant Andreu de Samalús, i a Eulàlia 
Drapera i al seu fill Francesc Draper, haver rebut el dot de la seva muller, Joanna, filla d'Eulàlia i Joan Pol Draper.

08/01/1609 1729 20765 Àpoca de soluto Miquel Tajadella, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Castellcir, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan 
Pau Gorchs, clavari de Granollers.

30/01/1609 1730 20765 Àpoca de soluto Catarina Farrarona, vídua d'Arnald Farraró, pagès, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de 
censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

19/03/1609 1733 20765 Àpoca de soluto Jaume Coll, parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau 
Gorchs, clavari de Granollers.

22/03/1609 1731 20765 Àpoca de soluto Joan Camps, botiguer de pany de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau 
Gorchs, clavari de Granollers.

24/03/1609 1732 20765 Àpoca de soluto Pere Dalmau, canonge de l'església de Barcelona, procurador de Josep Puig Esteve i Calvo, fill i hereu de Caterina Puig 
Esteva i Calvona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

02/04/1609 1736 20765 Àpoca de soluto
Pere Joan Altonell, paraire de pany de llana de la vila de Moià, procurador dels administradors de la causa pia del difunt 
Jaume Argilagas, prevere, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

06/04/1609 1734 20765 Àpoca de soluto Miquel Colomer, de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els 
rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

12/04/1609 1737 20765 Àpoca de soluto
Jaume Prinyanosa, prevere obtentor de la capellania sots invocació de Santa Maria de l'Esperança en l'església de Sant Pere 
de les Puel·les, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

15/04/1609 1735 20765 Àpoca Antoni Joan Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.
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07/05/1609 1739 20765 Àpoca de soluto
Antic Romogosa, pagès de la parròquia de l'Ametlla, procurador d'Eulàlia Drapera, vídua de Joan Pau Draper, de l'esmentada 
parròquia, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

07/05/1609 1738 20765 Àpoca de soluto Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

21/05/1609 1740 20765 Àpoca
Antoni Pla, pagès de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, i Jaume Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de 
Vilamajor, procuradors de Francina Batallera, vídua de Bartomeu Bara, alies Bataller, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

22/05/1609 1741 20765 Àpoca de soluto Francesc Josep de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan 
Pau Gorchs, clavari de Granollers.

03/06/1609 1744 20765 Àpoca Gaspar Jover, prevere rector de l'església parroquial se Santa Eulàlia de Corró de Vall, decà del Vallès, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Miquel Jaume Tarafa, mercader i clavari de la vila de Granollers.

10/06/1609 1742 20765 Àpoca Esteve Solà, clergue de la vila de Granollers, beneficiat sots invocació de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Llerona, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

17/06/1609 1743 20765 Àpoca de soluto Josep Sans, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Joan Pau Gorchs, clavari de Granollers.

26/12/1609 583 20754 Carta de germandat
Carta de germandat que fa Jaume Carnicer, abat del monestir de Santa Maria de Santes Creus, de l'orde dels Cistercencs de 
Tarragona, juntament amb els germans del monestir, per a admetre com a germà de la comunitat religiosa a Joan Magarola, 
doctor de l'Audiència Reial de Barcelona, i fan acte públic la seva muller Praxedis, els seus fills, Francesc, Raimon, Vicenç, 
Antoni, Elisabet i Praxedis, i la seva mare Elisabet Magarola. 

1610 1892 20769 Àpoca de soluto Àpoca de soluto.

11/03/1610 584 20754 Cens Acte d'encarregament d'un cens fet per Bernat Gord i Mari, pagès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, als pupils de 
Jaume Martí Rovira de Santa Digna.

20/03/1610 1745 20765 Àpoca
Antoni Pla, pagès de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, i Jaume Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de 
Vilamajor, procuradors de Francina Batallera, vídua de Bartomeu Bara, alies Bataller, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

23/06/1610 1746 20765 Àpoca Benet Pallars, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Antoni 
Franquesa, clavari de Granollers.

13/12/1610 1747 20765 Àpoca Joan Pau Gorchs, burguès de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de l'esmentada vila, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gerald Pont, clavari de Granollers.
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15/01/1611 585 20754 Àpoca de Dot Lluís Monuert i el seu fill Antoni, de la vila de Sabadell, reconeixen a la muller d'aquest últim, Maria Angela, filla de Caterina i 
d'Antic Valls de Vilella de la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, haver rebut el seu dot.

09/05/1611 1749 20765 Àpoca Joan Derrocada, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal 
mort a Antoni Franquesa, clavari de Granollers.

30/05/1611 1748 20765 Àpoca de soluto Antoni Joan Bosc, prevere de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni Franquesa, 
clavari de Granollers.

02/06/1611 1751 20765 Àpoca El germà Mauri Bronsal, conventual del monestir de Santa Maria del Mont Carmel de la ciutat de Barcelona, procurador del 
dit monestir,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gerad Pont, clavari de Granollers.

04/06/1611 1750 20765 Àpoca de soluto Francesc Josep de Masferrer, burguès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Antoni 
Franquesa, clavari de Granollers.

13/06/1611 586 20754 Testament Testament de Giralt Puig, mestre de cases, de la parròquia de La Móra, fill de Maria i Joan Puig, de la parròquia de Sant 
Marçal del bisbat Limoges, França.

22/10/1611 1752 20765 Àpoca
Pere Mas, botiguer de pany de la vila de Moià, procurador de la causa pia de Jaume Argelagas, prevere rector de l'església de 
Sant Pere de Ferrerons, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Gerad Pont, clavari de Granollers.

05/12/1611 588 20754 Carta reial Carta del rei Felip II d'Aragó i III Castella, a Joan Graell, prevere de Vic i abat de Santa Maria de  la [Jaie?] de l'ordre del 
Cister.

15/02/1612 1753 20765 Àpoca Jerònima Villara, vídua de Llorenç Vallar, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Codines, reconeix haver rebut els rèdits d'un 
censal mort a Gerad Pont, clavari de Granollers.

22/03/1612 1754 20765 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Gerad Pont, clavari de Granollers.

24/03/1612 1755 20765 Àpoca
Joan Pau Gorchs, Joan Martí, Joan Pere Vernet i Llorenç i Antoni Torrella, consellers seniors i administradors del bací dels 
pobres de l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camps, clavari de 
Granollers.

11/10/1612 587 20754 Establiment Antic Nagrell, prevere rector de Sant Pere de Bigues, estableix un censal mort a Esteve Prat, teixidor de la vila de 
Grannollers. 

16/03/1613 1757 20765 Àpoca
Galceran d'Agullana i Dusay, habitant de Barcelona, procurador general del senyor Idelfons Pimantel Quiñones d'Heredia, 
comte de Benavente, pare i administrador d'Algons Pimantel i d'Hostalric, hereu de la seva mare Jerònima de Requesens, 
comtesa de Benavente, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camps, clavari de Granollers.
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22/03/1613 589 20754 Àpoca de Dot
Agnès Teija, vídua de Miquel Garriga, alies Teija, pagès, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró de Vall, i el seu fill Pere, 
pagès, reconeixen a la seva nora i mujer, Antonia Teija, filla de Guillem Nogera, pagès de la parròquia de Sant Pere de 
Bigues, haver rebut d'ella el seu dot i esponsalici.

30/03/1613 1756 20765 Àpoca Jerònim Riera, prevere en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camps, 
clavari de Granollers.

16/04/1613 1758 20765 Àpoca Jerònim Riera, prevere en l'església de la vila de Granollers, procurador de Josep Sans, prevere en l'esmentada vila, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Joan Camps, clavari de Granollers.

30/05/1613 1759 20765 Àpoca de soluto Gerard Canals, prevere beneficiat en l'església de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal 
a Josep Gorchs, clavari de Granollers.

07/08/1613 1760 20765 Àpoca Antoni Riucau, prevere, procurador de Joan Matarodona, prevere de l'església de Sant Feliu de Codines, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Josep Gorchs, clavari de Granollers.

17/09/1613 590 20754 Testament Testament d'Antic Roure, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana.

21/10/1613 1761 20765 Àpoca El germà Àngel Isern, sacerdot conventual del monestir de Santa Maria del Mont Carmel de la ciutat de Barcelona, 
procurador del dit monestir,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Josep Gorchs, clavari de Granollers.

26/01/1614 1763 20765 Àpoca Antoni Benet Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solità, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Josep Gorchs, clavari de Granollers.

07/03/1614 1764 20765 Àpoca Antic Ribas, pagès de la parròquia de Sant Mateu de Montbui, procurador de Miquel Meca, habitant de Barcelona, reconeix 
haver rebut els rèdits d'un censal mort a Josep Gorchs, clavari de Granollers.

15/03/1614 1765 20765 Àpoca Gerard Canals, prevere en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Esteve Mauri, clavari de Granollers.

27/06/1614 1766 20765 Àpoca Joan Martí, torner de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de l'esmentada vila, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

07/08/1614 591 20754 Testament Testament de Joan Recort de Vilamajor, fent hereva a la seva filla Maria.

10/08/1614 1762 20765 Àpoca de soluto Joan Comes, de la parròquia de Sant Julià de Lliçà d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Josep 
Gorchs, clavari de Granollers.

04/09/1614 592 20754 Permuta Pol Cassart, pagès de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, permuta una peça de terra amb Antoni Busquí, pagès de la 
parròquia de Sant Andreu de Samalús, del lloc anomenat "La Beliata" a Samalús

29/04/1615 1767 20765 Àpoca Joan Alra, teixidor de llana de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de Moià, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.
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14/06/1615 593 20754 Establiment 
de terres

Antic Poll Aquela, propietari del mas Poll, i el seu fill Pere, de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, estableixen una peça 
de terra a Jaume Vilafrasser, pagès i hostaler oriünd de Sant Andreu de Gurb, Vic, i habitant de La Garriga, 

19/06/1615 594 20754 Àpoca Salvador Coromines, ferrer de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut 45 lliures a Joan Cot, pagès 
d'oliveres de la parròquia de Sant Pere de Bigues

05/07/1615 1769 20765 Àpoca
Antoni Pla, pagès de la parròquia de la vila de Cardedeu, i Pere Bataller, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, 
administradors de la causa pia de Ferrer Bataller, reconeixen haver rebut els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari 
de Granollers.

06/07/1615 1771 20765 Àpoca Pau Ramis, alies Mari, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

12/07/1615 1770 20765 Àpoca
Salvador Massot, baster de la vila de Granollers, procurador de Antoni Joan Padro, prevere de Santa Maria de Mataró, 
obtinent beneficiat sost invocació de Sant Salvador a l'església de Sant Esteve de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

30/07/1615 1768 20765 Àpoca
Montserrat Figueres, clergue en l'església de Riumors, diòcesis de Girona, procurador de Dalmau Rocabertí i Tagamanent, 
magistrat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers. 

07/08/1615 1777 20765 Àpoca
Joan Calvet, prevere de la vila de Granollers, procurador substitut de Francesc Broquetes, prevere procurador general de 
Francesc Domenec, beneficiat del Sant Esperit en l'església de Sant Esteve de l'esmentada vila, reconeix haver rebut els 
rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

13/08/1615 1772 20765 Àpoca Joan Derrocada, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal 
mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

15/08/1615 595 20754 Carta Carta d'Antoni Caetanus arxipreste de Capua (?) anunciador del pontífex al rector i beneficiat de la parròquia de Granollers, 
sobre les reduccions de misses i aniversaris celebrats a la dita parròquia de Rafael de Robiola Gons. 

18/08/1615 1773 20765 Àpoca
Bartomeu Maimó, tauler del general de Catalunya, de la vila de Granollers, procurador de Josep Pla, resident de Barcelona i 
beneficiat sost invocació de Sant Joan en l'església de Santa Maria de Llerona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal 
mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

20/08/1615 1774 20765 Àpoca Antoni Joan Palaudàries, de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Llorenç Riera, clavari de Granollers.

21/08/1615 1775 20765 Àpoca Jaume Prinyanosa, prevere obtentor de la capellania sots invocació de Santa Maria de l'Esperança en l'església de Sant Pere 
de les Puel·les, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.
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26/08/1615 1776 20765 Àpoca El germà Pau Vergós, sacerdot conventual del monestir de Santa Maria del Mont Carmel de la ciutat de Barcelona, procurador 
del dit monestir,  reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

07/09/1615 1778 20765 Àpoca Antoni Riucau, prevere, procurador de Joan Matarodona, prevere de l'església de Sant Feliu de Codines, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

08/09/1615 1780 20765 Àpoca Gerard Canals, prevere en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort 
a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

25/09/1615 1779 20765 Àpoca
Pere Dalmau, canonge de la seu de Barcelona, tutor i administrador de Josep Puig Esteve i Calvo, pubill i hereu universal de 
Caterina Puig Esteve i Calvona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

08/10/1615 1781 20765 Àpoca Caterina Farrarona, vídua d'Arnald Farraró, pagès de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a 
Llorenç Riera, clavari de Granollers.

08/10/1615 1784 20765 Àpoca Pere Feu, notari i ciutadà de Barcelona, tutor de Jaume Francesc Feu, fill i hereu de Jaume Feu, de la parròquia de Santa 
Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers. 

31/10/1615 1782 20765 Àpoca Francesc Bescans, sabater de la vila de Granollers, procurador de Joan Magarola, doctor del reial consell de Catalunya, 
reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers. 

07/11/1615 1786 20765 Àpoca de soluto
Joan Carabús, domiciliat a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter, diòcesi de Girona, reconeix a Llorenç Riera, clavari de 
Granollers, haver rebut el preu de la compra d'oli, per la festa i celebració del casament del princep Felip (IV de Castella, III 
d'Aragó) amb l'infanta Isabel de França.

23/11/1615 1903 20765 Àpoca de soluto
Pau Oriol, clergue de l'església de Santa Maria del Pi i mestre de cant, reconeix a Llorenç Riera, clavari de Granollers, haver 
rebut el seu sou per raó de la musica de cant d'orgue, per la festa i celebració del casament del princep Felip (IV de Castella, 
III d'Aragó) amb l'infanta Isabel de França.

23/11/1615 1787 20765 Àpoca de soluto
Pere Cladelles, paraire i músic de ministrils, de la parròquia de Sentmenat, reconeix a Llorenç Riera, clavari de Granollers, 
haver rebut el seu sou i el d'altres companys seus, per raó de la festa i celebració del casament del princep Felip (IV de 
Castella, III d'Aragó) amb l'infanta Isabel de França.

26/11/1615 1788 20765 Àpoca de soluto
Antoni Joan Puig, hostaler de la vila de Granollers, reconeix a Llorenç Riera, clavari de Granollers, haver rebut deu lliures per 
la despesa feta en mejar i beure de Pau Oriol, mestre de cant d'orgue de la capella de Santa Maria del Pi, i d'altres cinc 
companys seus, per la festa i celebració del casament del princep Felip (IV de Castella, III d'Aragó) amb l'infanta Isabel de 
França.
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27/11/1615 1785 20765 Àpoca de soluto
Simó Galí, hostaler de la vila de Granollers, reconeix a Llorenç Riera, clavari de Granollers, haver rebut sinc lliures per la 
despesa feta en mejar i beure de Pere Cladellas, músic de ministrils, per la festa i celebració del casament del princep Felip 
(IV de Castella, III d'Aragó) amb l'infanta Isabel de França.

07/12/1615 1792 20765 Àpoca de soluto

Joan Pau Gorchs, burguès, Esteve Mauri, notari, i Joan Martí, torner, tots de la vila de Granollers, nombrats pels honrats 
jurats i consell ordinari de l'esmentada vila per ordenar els oficis en l'església i per les despeses ocasionades per la festa i 
celebració del casament del princep Felip (IV de Castella, III d'Aragó) amb l'infanta Isabel de França, fermen àpoca a Llorenç 
Riera, clavari de la vila.

13/12/1615 1789 20765 Àpoca de soluto
Jaume Cabaser , droguer i candeler de cera de la vila de Granollers, i Jerònima Torres, vídua de Llorenç Torres, candeler de 
l'esmentada vida, reconeix a Llorenç Riera, clavari de Granollers, haver rebut deu lliures per la despesa en cera que van 
comprar i van fer servir a l'església de la vila, per la festa i celebració del casament del princep Felip (IV de Castella, III 
d'Aragó) amb l'infanta Isabel de França.

23/12/1615 1790 20765 Àpoca de soluto Miquel Bescans, prevere i vicari de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, procurador i receptor de les funeraries i 
altres oficis celebrats en l'esmentada església, ferma àpoca a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

23/12/1615 1791 20765 Àpoca de soluto
Pau Marquès, clergue de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, habitant de la vila de Granollers i obtentor de la 
capellania sost invocació de Sant Antoni i Sant Llorenç de l'església de Sant Esteve de l'esmentada vila, reconeix haver rebut 
els rèdits d'una pensió de censal a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

08/01/1616 1796 20765 Àpoca de soluto
Baltasar Mir, prevere i rector de l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix a Llorenç Riera, clavari de 
Granollers, haver rebut deu lliures per la despesa dels oficis i processons fetes i de menjar i veure per la festa i celebració del 
casament del princep Felip (IV de Castella, III d'Aragó) amb l'infanta Isabel de França.

11/01/1616 1797 20765 Àpoca de soluto

Joan Pau Gorchs, burguès, Esteve Mauri, notari, i Joan Martí, torner, tots de la vila de Granollers, nombrats pels honrats 
jurats i consell ordinari de l'esmentada vila per ordenar els oficis en l'església i per les despeses ocasionades per la festa i 
celebració del casament del princep Felip (IV de Castella, III d'Aragó) amb l'infanta Isabel de França, fermen àpoca a Llorenç 
Riera, clavari de la vila.

21/01/1616 1795 20765 Àpoca de soluto Benet Pallas, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a 
Llorenç Riera, clavari de Granollers.

23/01/1616 1793 20765 Àpoca de soluto Joan Comes de la parròquia de Sant Julià de Lliçà d'Amunt, habitant de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits 
d'un censal mort a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

27/01/1616 1794 20765 Àpoca de soluto Miquel Meca i Clasquerí, cavaller de l'orde de l'espasa de Sant Jaume, habitant de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits 
d'una pensió de censal a Llorenç Riera, clavari de Granollers.
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28/01/1616 1798 20765 Àpoca de soluto
Miquel Oliveres, pagès de la parròquia de Sant Pere de Reixac, procurador d'Elisabet Joana del Bosc, vídua de jerònim del 
Bosc i de Corbera i de Gaià, donzell domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Llorenç 
Riera, clavari de Granollers.

24/05/1616 596 20754 Censal Mort Pere Polit, pagès i home útil del mas Polit i hereu d'Antic Polit i Guasch, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, crea dos 
aniversaris de censals morts a l'esmentada parròquia.

10/06/1616 1800 20765 Àpoca Bernat Viader, cinter de la vila de Granollers, administrador de l'Hospital dels pobres de l'esmentada vila, reconeix haver 
rebut els rèdits d'unes pensions de censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

10/06/1616 1799 20765 Àpoca de soluto Josep Pla, clergue obtentor del benefici sots invocació de Sant Joan en l'esgléisa de Santa Maria de Llerona, reconeix haver 
rebut els rèdits d'una pensió de censal a Llorenç Riera, clavari de Granollers.

16/06/1616 1802 20765 Àpoca de soluto Francesc Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, reconeix haver rebut els rèdits d'unes pensions de censal 
mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

16/06/1616 1801 20765 Àpoca de soluto Joan Derrocada, pagès de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal 
mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

30/06/1616 1803 20765 Àpoca
Pere Feu, notari i ciutadà de Barcelona, tutor i curador de Jaume Francesc Feu, filli hereu universal de Jaume Feu,  de la 
parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal mort a Miquel Solà, clavari de 
Granollers. 

01/07/1616 1804 20765 Àpoca Pere Joan Altonell, paraire de la vila de Moià, procurador dels administradors de la causa pia de Jaume Argelagas, reconeix 
haver rebut els rèdits d'una pensió de censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

03/07/1616 1805 20765 Àpoca Montserrat Figueres, clergue en l'església de Riumors, diòcesis de Girona, procurador de Dalmau Rocabertí i Tagamanent, 
magistrat de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers. 

18/07/1616 1806 20765 Àpoca de soluto Bernat Riber, paraire de la vila de Moià, procurador dels administradors de la confraria de la Verge Maria de Moià, reconeix 
haver rebut els rèdits d'una pensió de censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

26/08/1616 1807 20765 Àpoca Antoni Riucau, prevere, procurador de Joan Matarodona, prevere de l'església de Sant Feliu de Codines, reconeix haver rebut 
els rèdits d'un censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

29/08/1616 1808 20765 Àpoca Pere Duran, pagès de la parròquia de Santa Maria de Palau-Solià, reconeix haver rebut els rèdits d'unes pensions de censal 
mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

09/09/1616 1809 20765 Àpoca Antoni Joan Palaudàries, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries, reconeix haver rebut els rèdits d'unes 
pensions censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.
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10/09/1616 1810 20765 Àpoca
Pau Ramis, alies Mari, pagès de la parròquia de Sant Mamet de Corró d'Amunt, usufructuari del mas Mari per matrimoni amb 
Caterina hereva del mas, i també com a procurador de la seva muller, reconeix haver rebut els rèdits d'unes pensions de 
censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

13/09/1616 1811 20765 Àpoca
Josep Fontanet, pagès de la parròquia de Sant Pere de REixac, procurador de Joana del Bosch, vídua de Jerònim del Bosch, 
de Corbera i de Vila Gaià, donzell domiciliat a  Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'unes pensions de censal mort a 
Miquel Solà, clavari de Granollers.

20/10/1616 1812 20765 Àpoca Segimon Font, estudiant de la vila de Granollers, procurador de Segimon Morera, prevere rector de la parròquia de Sant 
Andreu de Samalús, reconeix haver rebut els rèdits d'unes pensions de censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

03/11/1616 1813 20765 Àpoca

Joan Calvet, prevere substitut de Francesc Broquetes, prevere i doctor en teologia sacra, resident de Barcelona i procurador 
general i administrador de Francesc Domènec, doctor en teologia sacra i beneficiat del benefici sots invocació de l'Esperit 
Sant en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Solà, 
clavari de Granollers.

05/11/1616 1815 20765 Àpoca
Guerau Canals, prevere beneficiat en l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, procurador i actor de la comunitat 
dels preveres beneficiats de l'esmentada església, reconeix haver rebut els rèdits d'unes pensions de censal mort a Miquel 
Solà, clavari de Granollers.

05/11/1616 1814 20765 Àpoca de soluto Joan Pere Morera, barreter i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal a Miquel Solà, 
clavari de Granollers.

03/12/1616 1816 20765 Àpoca Jaume Prinyanosa, prevere obtentor de la capellania sots invocació de Santa Maria de l'Esperança en l'església de Sant Pere 
de les Puel·les, reconeix haver rebut els rèdits d'un censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

02/01/1617 1818 20765 Àpoca Pau Marquès, clergue ontentor de la capellania sots invocació de Sant Antoni i Sant Llorenç en l'església de Sant Esteve de la 
vila de Granollers, reconeix haver rebut els rèdits d'unes pensions de censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

07/01/1617 1820 20765 Àpoca El germà Francesc Pastor, de l'orde de Santa Maria del Mont Carmel, procurador del monestir de l'orde, reconeix haver rebut 
els rèdits d'una pensió de censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

09/01/1617 1819 20765 Àpoca Jerònim Montsar, major d'edat, procurador de Miquel Meca i Clascarí. cavaller de l'orde de Sant Jaume de l'espasa i habitant 
de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal mort a Miquel Solà, clavari de Granollers.

01/1617 1817 20765 Àpoca Benet Pallas, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal mort 
a Miquel Solà, clavari de Granollers.
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14/03/1617 1821 20765 Àpoca Joan Pere Morera, barreter i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut els rèdits d'una pensió de censal mort a Miquel Solà, 
clavari de Granollers.

15/06/1617 597 20754 Fundació Segimon Morera prevere rector de l'església parroquial de Sant Andreu de Samalús, funda censals per a causes pies. 

16/05/1618 598 20754 Fundació Gabriel Pau Serra, daguer, ciutadà de Barcelona, per la salvació de la seva ànima, funda un hospici a favor de Jerònim 
Gorchs, prevere beneficiat de la capella de Sant Jaume de l'església parroquial de Sant Esteve de la vila de Granollers. 

11/07/1618 1901 20766
Establiment 
emfitèutic

Jaume Pagès, alies Bou, pagès, la seva muller Marianna, i Pere Bou, pagès i propietari del mas Bou de la parròquia de Santa 
Eulàlia de Corró de Vall, i Francesc Guillem, pagès i usufructuari del mas Bou, estableixen en emfiteusi una peça de terra a 
Antoni Roca, del regne de França i habitant de la vila de Granollers.

19/09/1618 1860 20768 Violari Miquel Albarri, pagès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, ven un violari a Maria Aldúncia Terri, vídua de Miquel Terri, 
mercader i ciutadà de Barcelona.

09/10/1618 599 20754 Venda Venda a Carta de gràcia d'una casa feta per Joan Pau Matamella, ferrer, a favor de Joan Pau Maimó, pagès, ambdós de la 
parròquia de Sant Esteve de Vilanova, en senyoria de Miquel Jener de Sant Andreu de Palomar.

23/03/1619 600 20754 Fundació
Montserrat Atzeta, muller de Miquel Atzet, pagès, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, i hereva universal del difunt 
Gabriel Pineda, de la parròquia de Sant Vicenç de Riells, funda un aniversari perpetu amb un censal mort per a que es faci a 
la parròquia de Bigues, per l'ànima de Gabriel Pineda.

25/10/1619 601 20754 Clàusula Addició a la venda a carta de gràcia d'una feixa de terra, anomenada lo Pou del Consell, feta per Antich Rosellodemunt, 
hereu del mas Rosellodemunt de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, a favor de Pere Morera, pagès.

16/06/1620 602 20754 Venda de terres Venda perpètua firmada per Joan Cebrià Alrani de Riaria, hereu i propietari del mas Alrani de la parròquia de Santa Maria de 
Llerona, a Salvador Viver de l'Ametlla, del camp anomenat de la Figuera Blanca.

26/06/1620 603 20754 Violari
Procura feta per Francesc Draper, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, a mossèn Bartomeu Viver, prevere de la 
parròquia de Santa Maria del Mar, per fer fermança d'un violari a Miquel Alrani, pagès de la parròquia de Santa Maria de 
Llerona.

29/06/1620 604 20754 Violari Venda d'un violari fet per Miquel Alrani, pagès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, a Balduí Miralles, prevere de la seu 
de Barcelona, durant la vida d'aquest i de Sebastià Miralles

12/10/1620 605 20754 Àpoca
Àpoca firmada per Balduí Miralles, prevere de la seu de Barcelona beneficiat de la quitació d'un violari, reconeix a Salvador 
Viver, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, per la compravenda d'una peça de terra de Miquel Alrani, pagès de 
l'esmentada parròquia.
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25/02/1621 606 20754 Establiment 
de terres

El matrimoni Maria Pol Riera i Olzinelles i Miquel Pol, donzell domiciliat a Barcelona, estableixen una peça de terra a 
Montserrat Valls de Vilella, pagès de la vila de Caldes de Montbui.

07/05/1621 607 20754 Venda
Addició d'una venda a carta de gràcia de les cases del lloc anomenat Forn del Vidre d'en Colomer, feta per Joan Matamalella, 
ferrer, a favor de Joan Pau Maimó, pagès,  ambdós de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, en senyoria de Miquel Jener 
de Sant Andreu de Palomar.

20/06/1621 608 20754 Venda d'un censal
Antoni Burch, sastre de la parròquia de Sant Fructuós de Castellterçol, ven un censal a Joan Canyelles rector de l'església 
parroquial de Santa Coloma de Centelles.

27/08/1621 609 20754 Venda de terres
Els marmessors, Benet Caselles, pagès de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, Francesc Draper, pagès de la parròquia 
de Sant Genís de l'Ametlla, i Margarida Funnyna, vídua de Andreu Fonny, mestre de cases, del fill i hereu de Joan Arenys, 
venen dues feixes de terra a Jaume Serrat, pagès de la parròquia de Sant Pol de Montmajor

27/08/1621 610 20754 Venda de terres
Jaume Oliver, pagès, i la seva muller Elisabet, que fou esposa en primeres nupcies de Joan Arenys, tots de la parròquia de 
Sant Esteve de La Garriga, li venen dues feixes de terra a Jaume Serrat, pagès de la parròquia de Sant Pol de Montmajor, 
amb consentiment dels marmessors i curadosr del fill de Joan Arenys.

18/04/1622 611 20755
Establiment 
de terres

Francesc Bescans, negociador de la villa de Granollers, estableix una peça de terra a Marianna Bou, vídua d'Antoni Bou, 
ferrer, de la vila de Granollers.

02/12/1622 612 20755 Decret Decret del Bisbe de Barcelona, Joan Sentís i Sunyer, a favor d'Antic Negrell, prevere rector de l'església parroquial de Sant 
Pere de Bigues, de l'acte de possessió de la parròquia de Sant Mateu de Montbui.

08/08/1623 613 20755 Decret Decret del Bisbe de Barcelona, Joan Sentís i Sunyer, a favor de la cofraría de Santa Maria del Roser de la vila de Granollers, 
instituint unes ordinacions.

04/1624 616 20755 Establiment 
de terres

El matrimoni Miquela i Miquel Dosrius, pagès i propietari del mas Dosrius de la parròquia de Sant Pere de Valcàrquera, 
estableixen una peça de terra a Jaume [ ], pagès de la dita parròquia. 

03/09/1624 614 20755 Àpoca de Dot
Bernat Busquets, pagès de la parròquia de Santa Maria de Llerona, fa àpoca firmada d'haver rebut el dot, a favor de la seva 
esposa Cecilia, filla d'Eleonor i de Joan Ribafort, pagès de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet, i per mà de Montserrat Valls 
de Vilella, pagès de Caldesde Montbui.

08/09/1624 615 20755 Venda d'un censal
Antiga Bruguera, vídua de Jaume Bruguera de la parròquia de Sant Iscle i Victòria de Dosrius, ven un censal, durant un any, 
a Jaume Pol Guillamet, blanquer de la vila de Granollers. 

12/10/1625 617 20755 Lluïció Acte de lluïció que fa Antic Roselló, pagès de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga, a favor Joan Pau Torra, pagès, per 
unes terres del monestir de Santa Clara de Barcelona i amb el consentiment de la seva abadessa, Elina des Pujol.
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11/03/1627 618 20755 Venda de terres
Paula Plantada i Manils, senyora útil i propietària de la casa anomenada d'en Plantada, de la parròquia de santa Eulàlia de 
Roçana, muller en primeres nupcies amb el difunt Bartomeu Noguera, alies Plantada, pagès, i muller en segones nupcies 
d'Antoni Manils, sastre de l'esmentada parròquia,  mare i legítima administradora del seu fill Pere Plantada de quinze anys, 
ven una peça de terra a Pere Grandisa, pagès habitant de la dita parròquia. 

23/03/1627 619 20755 Venda d'un censal
Antica Bruguera, vídua de Jaume Bruguera, pagès, hereva i propietària del mas Bruguera de la parròquia de Sant Iscle i 
Victòria de Dosrius, ven un censal, durant un any, a Jaume Pol Guillamet, blanquer de la vila de Granollers. 

16/02/1628 620 20755 Venda de terres El matrimoni Catalina i Pere Poy del Bosch, pagès i propietari del mas Poy, i amb el seu fill Joan, de la parròquia de Sant 
Esteve de La Garriga, estableix una peça de terra a Joan Pau Torra, pagès i batlle de l'esmentada parròquia.

15/10/1629 621 20755
Establiment 
de masos

Josep Solà, prevere beneficiat de l'altar de Santa Maria Magdelena de l'església parroquial de Santa Maria de Caldes de 
Montbui, estableix un mas, anomenat La Barneguera, a Joan Ifern i Traver, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues. 

15/10/1629 622 20755 Establiment 
de terres

Josep Solà, prevere beneficiat de l'altar de Santa Maria Magdelena de l'església parroquial de Santa Maria de Caldes de 
Montbui, estableix una peça de terra a Joan Ifern i Traver, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues. 

30/04/1630 1871 20768 Concessió El frare Bruno, prior de la casa major de la Cartoixa General, concedeix a Jerònim Martí, prior de la Cartoixa d'Escaladei, una 
participació en els beneficis espirituals, aprovat pel capítol general del principat de Catalunya.

17/06/1630 623 20755 Adjudicació El rei Felip III d'Aragó i IV de Castella, designa a Joan Magarola, doctor de la Reial Audiència de Catalunya, com a Regent del 
Consell Suprem d'Aragó, substituïnt al difunt Francecs Aguiló. 

08/05/1632 624 20755 Lletra Anotacions en paper d'unes confrontacions per unes terres.

08/05/1632 625 20755 Establiment Establiment, fet i firmat per Pau Gorgui, pagès de Corró de vall, a favor de Miquel Prat, pare de Jerònima Prat.

25/10/1636 626 20755 Testament Testament de Benet Masferrer, negociador de la vila d'Anglès.

20/05/1637 1858 20768 Venda d'un censal
Antiga, vídua de Rafael Nes, blanquer de la vila de Granollers, reconeix als beneficiats de l'església de Sant Esteve de 
l'esmentada vila, haver rebut els diners per la venda d'un censal mort. 

08/10/1637 627 20755 Gràcia reial
Carta de gràcia que fa el rei Felip III d'Aragó i IV de Castella,  a favor de Miquel Magarola, net de Joan Magarola, Regent del 
Consell Suprem d'Aragó, de les porteries de les viles de LLucmajor, Campos i Manacor, que van quedar vancats per la mort 
de Vicenç Pineda.

1645 1852 20767 Sentència Mossèn Cirera, jutje ordinari de les apel·lacions interposades pel decà, d'una sentència interlocutòria sobre algú que havia 
blasfemat.

31/08/1646 628 20755 Censal Joan Prat i Miquel Magí, sabaters de Granollers, tutors i curadors de Jerònima Prat, creen un censal de cent lliures.
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10/09/1665 569 20751 Privilegi Ratificació del privilegi otorgat pel rei Jaume II, de la franquesa de la ciutat de Barcelona, donat a Barcelona l'any 1328.

02/12/1665 629 20755 Venda de terres Jaume Viver, pagès de la parròquia de Sant Genís de l'Ametlla, ven una peça de terra a Magí Xammar.

1679 630 20755 Hi ha una nota en lloc del document on diu "Aquest document és posat en una altra carpeta més gran".

21/10/1679 1878 20766 Concòrdia
Germandat entre l'església de Sant Esteve de la vila de Granollers, amb Bernat Mitjans com a recotr, i els religiosos 
caputxins del Convent de Santa Maria de l'esmentada vila, amb el frare Serafi de Figueres ministre provincial dels Frares 
menors Caputxins de la Mare de Deu..

18/02/1684 1884 20769 Carta Carta de Pedro de Muntaner a la vila de Granollers,sobre allotjar tropes, conforme disposen les Constitucions de Catalunya, 
per a la Guerra de Luxemburg.

16/09/1684 631 20755 Venda Narcisa Berardo i Marc, muller de Don Agustí Berardo, de l'ordre militar  ven el mas i casa Ifern i una peça de terra, a Paula 
Soler Molist i Traver, muller de Josep Soler, pagès de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

30/04/1685 1885 20769 Carta Carta de Pedro de Muntaner a la vila de Granollers, sobre allotjar tropes, conforme disposen les Constitucions de Catalunya i 
seguint l'rdre de sa Majestat del 10 de novembre de 1684, per a la Guerra de Luxemburg.

26/05/1685 632 20755 Venda de terres Venda perpètua de quatre peces de terra que fa Magí Xammar a Francesc Alrani i Busques i a Miqual Busques i Alrani.

1700 633 20755 Lletra
Anotacions escrites en un paper que fa Carreras Montbui per la casa del Comú de Santa Eulàlia de Ronçana sobre si eren 
cens i no censals, sobre la fundació que fa Joan Burgues, pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, d'un aniversari 
per l'ànima de la seva muller Dionisa Burgues.

1700 634 20755 Venda de terres Venda de terres

27/02/1705 1886 20769 Carta Carta de la ciutat de Barcelona, de la Taula de canvi, on informa que en el seu manual es troba descrita una partida de 
Donatiu voluntari, que les Corts del Principat de Catalunya oferia al rei Felip V.

06/11/1706 635 20755 Venda Venda perpètua d'una casa i hort, situada al carrer Corró, que fa Martí Sura, pagès de la vila de Sant Celoni, a favor de Pau 
Cafanell, mestre de cases de la vila de Granollers

1711 1899 20769 Àpoca Àpoca del Clavari Llorens Soler. I, una carta de Dionisio Betrelos, comandant militar de la ciutat de Mataró.

23/09/1743 636 20755 Concessió Josep Malonda, doctor en teologia sacra, prevere rector de la Universitat de Gandia, concedeix el títol de Bachillerat en 
Filosofia a Francesc Valls de Vidella, prevere de la vila de Caldes de Montbui.

25/04/1773 637 20755 Declaració Titol de grau segon que entrega Francisco Fuertes Piquer, rector de la Universitat de Cervera, a Antoni Montaña.
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Data Ref. UI Tipologia documental Descripció

07/10/1776 638 20755 Testament Carta testimonial de Frederick Cornwallis, Arquebisbe de Canterbury i primat de tota Anglaterra, del testament de Robert 
Forrester, habitant i mercader de Barcelona.

30/12/1785 1887 20769 Edicte Manuel de Terán, Baron de la Linde, Intendent principal de l'Exèrcit i del Principat de Catalunya, informa de la Reial Ordre per 
posar major atenció en impedir l'estracció de monedes d'or, i així arreglar el tràfic i transport de la moneda d'or i plata.

13/09/1786 639 20755 Declaració Títol de doctor en dret canònic que entrega Francisco Fuertes Piquer, rector de la Universitat de Cervera, a Antoni Montaña, 
prevere de Catalunya, de la ciutat de Seva, diòcesi de Vic.

13/09/1786 1867 20768 Declaració Titol de doctor en dret canònic que entrega Francisco Fuertes Piquer, rector de la Universitat de Cervera, a Lucià Montaña, 
prevere.

25/12/1790 641 20755 Definició
Anotacions del compte de les despesses ocasionades per l'obtentor del benefici de Sant Salvador i Santa Maria Magdalena de 
la parròquia de Sant Esteve de Granollers, per la definició de censal firmada per Miquel Sucias feta a favor del comú de la 
vila de Granollers.

25/12/1790 640 20755 Definició
Anotacions sobre la definició firmada per Miquel Sucias, clergue beneficiat de Sant Salvador i Santa Maria Magdalena, de la 
parròquia de Sant Esteve de Granollers, i de dos censals, un creat l'1 de febrer de 1411 i l'altre el 29 de maig de 1441. I que 
passà a favor de Josep Amat i Quintana el 27 de novembre de 1790, de Santa Agnès de Malanyanes. 

22/11/1795 642 20755 Declaració Títol de Llicenciat en Medicina de la Universitat de Osca, a Francesc Pedrals, natural de Bagà.

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 
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