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IDENTIFICACIÓ 

Títol –  Fons Alòs-Moner. 

Dates –  s. X-XX (981-1988) 

Nivell de descripció – Fons 

Volum i suport de la unitat de descripció –  107 unitats d’instal·lació: 49 llibres i 61 
capses d’arxiu; i també 124 pergamins solts. Les unitats d’instal·lació ocupen vora uns 
14 metres lineals. Dins dels llibres s’hi troben vora 1.100 pergamins i dins de les 
capses 385, en total, el fons conté vora 1609 pergamins. També hi ha impresos, 
plànols parcel·laris de propietats rurals i d'habitatges. 
Inicialment el fons va arribar organitzat en 118 unitats físiques diferents (llibres, capses 
metal·liques, lligalls...), que ocupaven 5 metres lineals,  més 132 pergamins, 8 dels 
quals van resultar ser documents en paper.  

CONTEXT 

Nom del productor – Famílies Moner, Dou, Elola, Alòs 

Notícia biogràfica  - Ramon d’Alòs-Moner  i de Dou (Barcelona, 13 de juny de 1885 – 
íd. 9 de febrer de 1939), llicenciat en filosofia i lletres i eminent alumne d’Antoni Rubió i 
Lluch, fou un erudit i bibliotecari historiador de la cultura. Fou secretari-redactor a 
l’Institut d’Estudis Catalans, el primer arxiver de la Biblioteca de Catalunya i professor 
a l’Escola de Bibliotecàries. Deixà un gran llegat intel·lectual. Ramon d’Alòs, fill de 
Lluís Ferran d'Alòs i Martín i Gertrudis de Dou i Moner, aglutinà en la seva persona el 
llegat que rebé de diverses famílies.  

 

Història arxivística –  

El fons conserva alguns registres de documentació antics i història de la família. 
De la família Dou, hi ha inventaris dels segles XVIII i del XIX dels pergamins de Palau-
surroca, els documents sobre crèdit jueu de Terrades, i del mas Canes de Vinyoles 
(Centelles), a més dels dos índexs d'escriptures dits "Recop[ilación] de indices" 1 i 2. 
De la família Moner, Joaquim Manuel de Moner i Siscar (1822-1907) va fer un recull 
d'escriptures amb notícies genealògiques del patrimoni dels Moner del Pallars Jussà 
(Vall-llebrera, Isona, Conques, etc.) i dels Bardají de Fonz, a mitjans del segle XIX. 
Són els llibres titulats: "Casa de Móner. Baronies de Llarvent i Vallebrera y haciendas 
de las montañas de Pallàs i "Casa Bardaxí de Fonz".  
A part d’aquests manuscrits que resumeixen la genealogia i el patrimoni familiar dels 
Moner al Pallars i Fonz, i els inventaris i índexs descriptius i organitzatius de 
documentació (pergamins) procedents de la família Dou, es troba la mà de Ramon 
d'Alòs-Moner que agrupà i classificà altra documentació, posant títol a camises i 
carpetes. 
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El fons va estar conservat per la família fins a la seva seva donació efectuada l’any  
2010, juntament amb molts altres documents (manuscrits, impresos, gravats...). Arran 
de la donació es va fer un primer inventari de recepció des de la Secció de Manuscrits. 
El 2016 s’efectuà el primer tractament arxivístic sobre aquest fons.  

L’abril de 2019 es dipositen a l’Arxiu Nacional de Catalunya 8 llibres relacionats amb la 
baronia de l’Albi. Les xifres abans del traspàs eren 115 unitats d’instal·lacio (55 llibres, 
60 capses i 124 pergamins solts). I l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’abril de 2021 
traspassa a la Biblioteca de Catalunya 2 llibres del patrimoni Alòs (números 56 i 57 del 
present inventari), 1 lligall amb escriptures i documentació relacionada amb el 
patrimoni de Camprodon de l’esmentat llinatge (amb 26 pergamins) i una llicència per 
entrar i sortir de Barcelona amb escopetes de Josep M. d’Alòs. 

 

Dades sobre l’ingrés – Donació dels Germans Alòs-Moner el desembre de 2010. 

 

CONTINGUT I ESTRUCTURA 

Abast i contingut –  

El fons es compon essencialment de documents de caire patrimonial. L'arxiu cedit pels 
Germans Alòs-Moner i Vila aplega documentació de  les famílies Alòs, Dou i Moner  
reflecteix la importància d’unes  famílies que van acumular un considerable patrimoni 
territorial. Alguns dels familiars van desenvolupar activitats molt diverses, van ocupar 
càrrecs, sobretot a partir del segle XVIII, que van generar una documentació rica i variada 
que s’ha conservat en aquest l’arxiu familiar.  

Es tracta de documentació generada bàsicament per tres patrimonis diferenciats, el 
dels Moner de Camprodon, la part més voluminosa del fons, el dels Dou i el provinent 
d'una branca de la família Alòs, la part més reduïda. Cal assenyalar també la 
presència, d'alguns pergamins, documents i llibres procedents del fons documental del 
baró de l'Albi. Aquestes tres famílies uneixen els seus patrimonis en la persona de 
Ramon d'Alòs-Moner i de Dou (1885-1939), fill de Lluís Ferran d'Alòs i Martín i de 
Gertrudis de Dou i de Moner. 

En el cas dels Moner, la documentació és plena d'informació precisa sobre allò 
fonamental de la família: la successió de generació en generació, a partir dels 
certificats de baptismes, matrimonis, capítols matrimonials, defuncions i testaments. I 
també sobre deutes i censals, sobre compres de cases i de terres, etc. O sobre 
l'explotació i l'administració del seu patrimoni rústic (arrendaments, pactes de 
masoveria, llibres de comptes, correspondència), a més de documentació de caire 
judicial. 
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Els orígens econòmics de la família Moner estan relacionats amb la menestralia, a 
través de l’ofici de paraire, i el comerç, per esdevenir posteriorment propietària i 
rendista mitjançant l'adquisició de patrimoni rústic i urbà, a través de la compra i el 
casament. Documentada a Camprodon almenys des del segle XV, diferents 
generacions van romandre-hi i exercir la seva activitat econòmica al llarg del segle XVI 
i la primera meitat del XVII, encapçalades per Pere Moner i Solanell, Francesc Moner i 
Puigmarí i Joan Moner i Bassedes. Aquest últim va marxar de Camprodon per 
instal·lar-se a Vilafranca del Penedès i casar-se amb Magdalena Miret i Riera. El seu 
fill, Francesc de Moner i de Miret, per la seva banda, va establir-se a Isona, arran del 
seu matrimoni el 1692 amb Magdalena Amoròs i d'Amoròs. Per últim, el besnét 
d'aquest, Carles Ramon Moner i de Puget, va marxar d'Isona per casar-se el 1772 
amb María Ángela de Bardají i establir-se amb ella a la vila aragonesa de Fonz (Osca). 
Finalment, com ja s'ha esmentat, el patrimoni Moner va anar a parar a mans de 
Ramon d'Alòs, amb el compromís de prendre i afegir el cognom Moner, a través de la 
branca col·lateral de la seva tieta Maria Lluïsa de Sullà i de Moner —una vegada 
traspassada aquesta—, esdevinguda hereva per la mort sense descendència del seu 
oncle Joaquim Manel de Moner i de Siscar, l'any 1907. 

Cal tenir present que el nucli inicial i principal del patrimoni Moner es trobava a 
Camprodon. En el decurs dels anys s'anirà engrandint i dispersant-se territorialment 
lluny de la zona de Camprodon. Estava constituït per propietats agràries a Camprodon, 
amb un bon nombre de masos als veïnats de Bolòs i Freixenet, dos masos 
(anomenats Borrasser i Costa) al veïnat de Vallvigil de Vilallonga de Ter, dos masos 
(Faidella i Borda de Borrell) a Abella de la Conca, dos masos (Saverneda i Llavaners) 
al terme de Soriguera, masos, terres i drets de pastura al terme d'Abella de la Conca, 
peces de terra als termes d'Isona, Conques, Sant Salvador de Toló, Vall-llebrera, 
Soriguera i Riudoms, molins a Camprodon, Soriguera i Vall-llebrera, delmes i censos a 
Vall-llebrera i Llarvén, i la torre de l'Hospitalet de Llobregat, dita de Puigmarí. A més de 
propietats immobiliàries urbanes: diverses cases a Camprodon, Olot, Sant Martí de 
Vilallonga, Vilallonga de Ter, Isona, Tremp, Vall-llebrera, Sort, Fonz i Barcelona, així 
com horts i solars a Camprodon, Isona, Conques i Sort. 

També hi ha documentació procedent dels Miret i els Vives de Vilafranca, que enllacen 
entre si, els Bas de Piera i de Capellades, els Amorós d'Isona, els Puget de Rialp, els 
Bardají de Fonz, i els Gualtero i els Sullà de Tremp, amb els quals van emparentar els 
Moner, entre altres. 

A tot això, cal afegir-hi la documentació corresponent als Dou. El gruix el constitueixen 
bàsicament la documentació patrimonial i la de l'administració econòmica i comptable 
(llibres de comptes, rebuts, factures). Les seves possessions tenien un caràcter 
eminentment rural i s'estenien per diversos escenaris geogràfics: diferents masos i 
terres a Terrades i Palau-surroca, dos masos a Santa Eulalia de Ronçana (Paiàs i 
Fontboter), un a Caldes de Montbui (Regassol), dos masos a Tavertet (Managès i el 
Perer), i alguns masos més a Sant Llorenç Dosmunts (Ribes), Sant Joan de 
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Fàbregues (Felip), la Vall d'Hostoles (Aulinella), Castellcir (Talladella i Roca) i 
Romanyà (Pontós), a més del Palau Dou, situat a la ciutat de Barcelona. 

Per altra banda, pel que fa a la documentació procedent de la família Alòs, la menys 
voluminosa, el seu contingut està relacionat amb la successió al capdavant del 
marquesat de Llió a mitjan segle XIX en favor de Joaquín de Elola i de Móra, que 
moriria sense descendència, passant aleshores el títol del marquesat al marquès 
d'Alòs. Inclou, a més, la documentació personal i professional d'Antonio de Elola i 
Joaquín de Elola, pare i fill, respectivament, així com documentació de caràcter judicial 
de la primera meitat del segle XVIII referent a un plet per impagament d'un censal 
mort. 

Per últim, hi ha la documentació, com s'ha dit anteriorment, procedent de la baronia de 
l'Albi, relativa a les baronies d'Erill i Bellpuig a la família Cartellà (Falgons i Rocacorba), 
les unitats documentals corresponents a llibres s’han traspassat al Fons de la Baronia 
de l’Albi de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC 01-989), els documents simples 
localitzats en capses i barrejats amb documentació de la família Moner s’han 
mantingut dins del conjunt. Hi ha també un petit gruix de temàtica diversa en el qual 
destaquen, per exemple, alguns documents relacionats amb els germans Niccolò i 
Sebastiano Giudice Fiesco, genovesos al servei de l’Armada de Felip IV, o uns altres 
referits específicament a tres oficials valons del regiment de les guàrdies valones de 
l’exèrcit borbó: el marquès de Wemmel, Albert de Grave i Felip Witz de la Bouchardie, 
entre altres papers. 

 A més, cal apuntar la presència de la documentació personal i professional de Mn. 
Josep Llessui i Canal, Josep Gualtero, capità del regiment d'infanteria Almansa, Josep 
de Blas i Maranyosa, alferes del regiment de dragons d’Almansa, o de Gaietà Dou i 
Talladella, mentre fou alcalde constitucional 3r de Barcelona, com també la 
documentació personal de Francesc Moner i de Puigmarí, Rafael Moner i de Puigmarí, 
Francesc de Moner i de Miret, i Carles Ramon Moner i de Puget, relacionada amb la 
seva activitat militar en les guerres dels Segadors, Trenta Anys, Successió i 
d'Independència, respectivament. 

 

Avaluació, tria i eliminació – El fons és de conservació permanent en la seva 
totalitat. 

Increments – Ara per ara no es preveuen.  

Sistema d’organització – La pròpia naturalesa del fons i el respecte a l’ordenació 
original han propiciat l’elaboració d’un inventari analític que entra sovint en la descripció 
prolixa a nivell d’unitat documental simple, tot i que en algunes ocasions s’ha optat per 
descripcions d’unitat composta. Els pergamins solts s’han catalogat individualment i s’han 
introduït a la base de dades de pergamins de la Biblioteca de Catalunya. De la resta del 
conjunt de pergamins, ubicats en llibres o capses, s’ha priorizat la descripció dels més 
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antics, que no s’ha pogut completar, exceptuant els de la capsa 61 que s’han introduït a 
la base de dades. En relació al tractament físic, els que constituïen un llibre s’han deixat 
dins els llibres, igualment s’ha fet amb els que estaven dins de lligalls o caixes de 
moment, a l’espera de poder-los tractar físicament i catalogar de forma unitària. Tant els 
pergamins solts com els llibres es poden cercar també a través de la base de dades de 
l’Arxiu. 

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

Condicions d’accés – L’accés és lliure i total, llevat dels casos en què, per 
necessitats de restauració o de dipòsit per a exposicions, els documents siguin 
exclosos de consulta. La documentació no està digitalitzada ni es compta amb cap 
altre suport alternatiu, i per tant, ara per ara, s’han de consultar els originals. 

Condicions de reproducció – La reproducció dels documents està subjecta al seu 
estat de conservació i a les condicions que marca la normativa vigent a la Biblioteca de 
Catalunya. 

Llengües i escriptures dels documents – Català, castellà i llatí, principalment. 

Característiques físiques i requeriments tècnics –  Part dels documents està en 
bon estat. Els fons conté però, molts pergamins que estan plegats dins de llibres o 
capses i requeririen ser restaurats per a poder-los catalogar convenientment i endreçar 
com la resta de pergamins de la BC.  

Instruments de descripció – Inventari analític realitzat a la BC els anys 2016, 2017,  
actualitzat el 2022. Per a la consulta de pergamins solts o els llibres es pot cercar també 
la base de dades de l’Arxiu. 

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

Existència i localització dels originals – La documentació és original 

Existència i localització de còpies – No es coneixen 

Unitats de descripció relacionades – A la mateixa Biblioteca de Catalunya es troben 
unitats d’aquest fons en altres seccions, ja que el conjunt de documentació patrimonial, 
inclosos incunables, impresos d'època moderna (entre els quals algunes primeres 
edicions), gravats i documents gràfics de molt diferents tipus, van ingressar per 
donació a la Biblioteca de Catalunya. http://cataleg.bnc.cat/record=b2596403~S6*cat 

La Biblioteca d’estudi de Ramon d'Alòs-Moner, que inclou també una col·lecció 
especialitzada en literatura italiana, una de les obres destacades de la qual és La 
divina comedia, es troba a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. L'Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona conserva un important recull de fotografies familiars. 

http://www.bnc.cat/pergamins/formulari_pergamins
http://www.bnc.cat/pergamins/formulari_pergamins
http://www.bnc.cat/pergamins/formulari_pergamins
http://cataleg.bnc.cat/record=b2596403%7ES6*cat
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El fons personal de Ramon d'Alòs-Moner es conserva a l'arxiu de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 

L’Arxiu Històric Municipal de Barcelona conserva lletres dirigides a Ramon Llàtzer de 
Dou i de Bassols (1742-1832) de Miguel de Castells, Francesc Xavier Dorca  Parra, 
Josep Finestres de Monsalvó i de Fèlix Torres i Amat de Palou) 
(https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_int
erns/Dou%20i%20de%20Bassols%2C%20Ramon%20Ll%C3%A0tzer%20de%20%28
5D.26%29.pdf), com també del seu germà Ignasi.  

Bibliografia –  GUDAYOL, Anna. “Un recorregut particular per la història de la cultura a  
Catalunya: els papers de la familia Alòs-Moner”. A: Estudis romànics. Vol. 36 (2014), p.  
439-446. Accessible a: 
<http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000204%5C00000100.pdf>  

LLADONOSA, Josep. Història de la vila de l'Albi i la seva antiga Baronia. Lleida: 
Diputació de Lleida, 1986. 

MARTÍN DUQUE, Ángel J. Colección Diplomática del Monasterio de San Victorián de 
Sobrarbe (1000-1219). Saragossa: Universidad de Zaragoza, 2004. 

MIRET RASPALL, Eulàlia. “El fons Ramon d’Alòs-Moner i de Dou a l’arxiu de l’Institut 
d’Estudis Catalans”. A: Estudis romànics. Vol. 36 (2014), p.  
447-450. Accessible a: 
<http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000205/00000001.pdf> 

MONSALVATJE Y FOSSAS, Francisco. Colección Diplomática del Condado de Basalú, 
vol. 1. Olot: Imp. Y Lib. De Juan Bonet, 1901. 

SOLÉ I COT, Sebastià. “Llibres, correspondència i altres documents de les famílies Alòs 
i Dou més sobre els juristes catalans i l’estat espanyol”. A: Revista de Dret Històric 
Català. Vol. 17 (2018), p. 211-212. Accessible a: 
<http://raco.cat/index.php/revistaDretHistoric/article/view/101194/439087>  

 

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

Autoria i fonts - Catalogació realitzada per l’empresa DINSER, a través de l’arxiver 
Javier Robles Montesinos. Actualització d’un conjunt reduït d’unitats documentals 
procedents de l’Arxiu Nacional de Catalunya realitzada per Joan Pons Alzina, març de 
2022. 

Regles o convencions - Aquest instrument de recerca s’ha elaborat seguint les 
pautes i metodologia de l’Arxiu de Biblioteca de Catalunya per a la descripció d’altres 
fons de caire patrimonial que s’hi conserven. 

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/Dou%20i%20de%20Bassols%2C%20Ramon%20Ll%C3%A0tzer%20de%20%285D.26%29.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/Dou%20i%20de%20Bassols%2C%20Ramon%20Ll%C3%A0tzer%20de%20%285D.26%29.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/Dou%20i%20de%20Bassols%2C%20Ramon%20Ll%C3%A0tzer%20de%20%285D.26%29.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000204%5C00000100.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000205/00000001.pdf
http://raco.cat/index.php/revistaDretHistoric/article/view/101194/439087
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Dates de la descripció – 

Descripció general del fons realitzada entre 2016, 2017 i 2022.  
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Quadre resum del fons dels principals llinatges i llocs  

1. Llibres 

1.1. Llinatges 

Família Alòs Llibres 20, 56 i 57 

Família Dou Llibres 1-19, 22- 29, 30-39, 53 

Família Moner Llibres 40-45 

Baronia de l’Albi 
(En dipòsit a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, abril 2019) 

Llibre 21, 46-49, 51-52, 54 

Sense identificar 50   

1.2. Llocs  

Calaf Llibre 42 

Caldes de Montbui Llibres 22-29 

Camprodon (Casa de Moner) Llibre 43, 45/1, 45/2, 61 

Castellcir (Mas Talladella) Llibre 16 

Centelles (Mas les Canes) Llibre 37 

Fonz Llibre 41 

Granollers de Rocacorba (capbreu 
Baronia de l’Albi) 

Llibre 52, 54 

Pallars (Llarvent, Vall-llebrera, 
Isona, Saverneda, Conques i 
Rialp) 

Llibre 40 

Ripoll Llibre 30 

Sant Feliu de Codines (Mas 
Flaquer) 

Llibres 15, 17, 18 
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Santa Eulàlia de Ronçana Llibres 31-35 

Tavertet, Sant Llorenç Dosmunts i 
Sant Joan de Fàbregues 

Llibre 19, 36 

Terrades, Alt Empordà (Palau-
Surroca, Terrades i també Boadella 
d’Empordà) 

Llibres 1-14, 53 

Tremp Llibre 44 (protocol notarial, Joan Sullà) 

Rosselló Llibre 50 

Vitòria (obligació de pagament de 
Felip IV en favor d’un col·legi) 

Llibre 55 

Tipologia 

Inventaris de documents Llibres 38 i 39 

Documentació judicial (barons 
d’Erill i de l’Albi) 

Llibre 21, 46, 47, 48, 49, 51 

Procés (entre Josep Alòs i Ferrer 
contra Josep Revert) 

Llibre 20 

2. Capses  

Família Alòs Capses 51, 29, 30, 33, 57, 58 

Família Dou Capses 34-42, 53-59 

Família Moner Capses 1-23, 25-33, 43-49 i 61. 

Baronia de l’Albi Capses 51, 59 

Elola, Antonio de Capsa 24 

Família Bardají Capsa 4-5, 25-27 

Família Bas Capsa 47-49 

Família Miret Capsa 4, 45 

Sense identificar Capsa 50 
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2.1. Llocs 

Barcelona Capsa 30, 42, 53 

Camprodon (Casa de Moner) i 
entorn 

Capsa 1-4, 6-11, 13-17, 19-22, 31-33, 49, 
54 

Fonz (Osca) Capsa 4-5, 9, 13-16, 28-29 

Pallars (Conques, Isona, Llarvent, 
Vall-llebrera,  Rialp, Sort, Talarn, 
Tremp i altres) 

Capsa 4-5, 9, 17-19, 29-30, 32, 43 

Penedès (Vilafranca del Penedès, 
Capellades,  Piera i altres) 

Capsa 4, -5,6, 10, 12-16, 32, 43-46, 48-49 

Preixana Capsa 47 

Ripoll Capsa 20 

Santa Coloma de Gramanet Capsa 42 

Vallès Oriental (L’Ametlla del 
Vallès, Caldes de Montbui, 
Canovelles, Castellterçol, Llerona, 
Sant Feliu de Codines, Santa 
Eulàlia de Ronçana i altres) 

Capsa 10, 35-41, 54-56 
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LLISTA DE COMPONENTS 

1. LLIBRES 

Topogràfic Descripció 

BC-Alòs-Moner, llibre 1. 
R. 28701 

“Capbreu de Buadella i delmes de Terrades, en 1321”. Capbreu 
dels reconeixements de possessions i rendes que els emfiteutes 
de Boadella (de l’Empordà), Terrades, Peralada i Les Escaules 
tenen per Ramon de Vilamarí, cavaller, fet per Ramon Polvorell, 
notari públic de Terrades. Conté 68 actes de reconeixement. 1322 
(gener, 29-març, 22). Volum. [29 f.]. Pergamí. Enquadernació del s. 
XVIII. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 2. 
R. 28702 

“Trasllat antich del Capbreu de 1321. Serveix per a més fàcil 
lectura de dit Capbreu”. Còpia simple de l’anterior (núm. 2), de 
l’últim terç del segle XVI. Volum. [30 f]. Paper. Enquadernació del 
s. XVIII. Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 3. 
R. 28703 

“Capbreu de 1320 y 1321”. Capbreu dels censos que el noble Ponç 
de Rocabertí i el cavaller Ponç de Vilamarí reben per indivís a 
Boadella, fet per Ramon Polvorell, notari públic de Terrades. 47 
actes de reconeixement. 1321-1322 (1321, desembre, 19/1322, 
gener, 16). Volum. [18 f.]. Pergamí. Enquadernació del segle XVIII. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 4. 
R. 28704 

“Capbreu de Palau y Terrades Pa[±3]”. Volum factici del segle XVIII 
que recull índexs cronològics i alfabètics d’escriptures de Terrades 
(1225-1771), resums de pergamins dels masos i terres de 
Terrades i Palau-surroca (1215-1614), i còpies autèntiques 
d’instruments notarials de Palau-surroca (1575-1673). Parcialment 
foliat. Volum. [241 f.]. Paper. Foli. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 5. 
R. 28705 
 

“Capbreu de Palau y Terrades”, 3. Capbreu de possessions del 
castell de Palau-surroca. Conté tres quaderns. 1407-1732. Lligall. 
[137 f.]. Paper. Foli. Patrimoni família DOU 

Capbreu d’escriptures del terme de Palau-surroca (Pincaró, Sant Llorenç 
de la Muga, Terrades, Albanyà), fet per Onofre Portes, notari regent de 
l’escrivania pública de la vila i la baronia de Sant Esteve de la Muga. Conté 38 
escriptures. 1407-1577 (1407, juny, 27/1577, abril, 30). [53 f.]. Paper. Foli. 5/1 

Capbreu d’establiments confirmats per Francesc Sarroca, senyor del 
castell de Palau, de la parròquia de Terrades. 18 confirmacions. 1575-1580 (1575, 
setembre, 14/1580, juny, 12). Parcialment foliat. [50 f.] Paper. En l’interior hi ha  un 
resum del segle XVII, fet per Josep Feixes, notari de Lledó (d’Empordà) 
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 (1611). La numeració no es correspon amb la de l’original. 20 f. Paper. 
Foli. 5/2 

Capbreu de les confessions de les possessions i censos que els 
emfiteutes de Terrades tenen per Maria Teresa Croses, senyora del castell de 
Palau-surroca, fet per Francesc Mota, notari de la vila de Bàscara. 40 actes de 
reconeixement.  1727-1732 (1727, març, 18/1732, novembre, 21). 14 f. Paper. 
Foli. 5/3 

BC-Alòs-Moner, llibre 6. 
R. 28706 

Volum factici (1321-1860).  
Patrimoni família DOU 

Capbreu dels censos que rep Bernat de Solanes, senyor de Solanes, a la 
parròquia de Santa Cecília de Terrades, fet per Ramon Polvorell, notari públic  de 
Terrades. Conté 55 declaracions. 1324-1325 (1324,  setembre, 27/1325, 
setembre, 3). 17 f. Pergamí. 260 x 186 mm. Hi ha quatre fragments en hebreu que 
formaven part de la coberta posterior del llibre. 6/1 

Identificació dels fragments en hebreu facilitada per Jordi Casals i Parés: 

Alòs Moner 6/1/1 
Fragment gran: Comentari de rabí Itzhaq al-Fasí sobre la Baba Metsià, capítol 5. 
Fragment petit: Comentari de rabí Itzhaq al-Fasí sobre la Baba Metsià, capítol 5.  

 Alòs Moner 6/1/2                                                                         
Fragment gran: Comentari de rabí Itzhaq al-Fasí sobre la Baba Metsià, capítol 5. 
(La part posterior també és d’aquest comentari). 
Fragment petit: Comentari de rabí Itzhaq al-Fasí sobre la Baba Metsià, capítol 5. 

Alòs Moner 6/1/3                                                                               
Fragment gran: Comentari de rabí Itzhaq al-Fasí sobre la Baba Ketubot.  
Fragment petit: Comentari de rabí Xelomó Itzhaki sobre el Baba Ketubot 

Alòs Moner 6/1/4                                                                             
Fragment gran: Comentari de rabí Itzhaq al-Fasí sobre la Baba Metsià, cap. 4-5.          
Fragment mitjà: Comentari de rabí Itzhaq al-Fasí sobre la Baba Ketubot. 
Fragment petit: Pendent d’identificar 

Capbreu dels reconeixements de les possessions i rendes que els 
emfiteutes de les parròquies de Les Escaules i Terrades fan als cavallers Ramon 
de Vilamarí i G. de Palol de Cabanelles, els quals les tenen per indivís, fet per  
Ramon Polvorell, notari públic de Terrades. Conté 106 declaracions. 1325 (febrer, 
11-24). 24 f. Pergamí. 273 x 187 mm. Sense enquadernació. 6/2 

Capbreu de les confessions de les possessions i rendes que els 
emfiteutes de Boadella (de l’Empordà) fan a Ponç de Rocabertí i Ramon de 
Vilamarí, els quals les tenen per indivís. Conté 32 declaracions. Inicis del segle 
XIV. [8 f.] Fragment. Paper. Foli. 6/3 

Capbreu de les confessions de les possessions i rendes que fan els 
emfiteutes de Terrades. Conté 27 declaracions. 1380 (maig, 16-setembre, 2). [12 
f.] Fragment. Paper. Coberta de pergamins reutilitzats. 6/4 

Índex cronològic de resums d’escriptures de Palau-surroca (1213-1596). 
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Conté 292 actes. Darrer terç del segle XVIII. [29 f.]. Paper. Foli. 6/5 

Índex cronològic de resums d’escriptures de Palau-surroca (1213-1860). 
Conté 94 actes. Segle XIX. [14 f.]. Paper. Foli. 6/6 

 Finals del segle XV-inicis del XVI: Capítols matrimonials concordats entre 
Jofre Sarroca, donzell, senyor del castell de Palau de Terrades i del lloc i terme de 
Vilaniu, la seva esposa Violant Sarroca i llur fill Benet Sarroca, d’una banda, i 
Joan Miquel, doctor en decrets, ciutadà de Girona, senyor de la torre Gironella,  la 
seva esposa Aldonça i llur filla Elionor, donzella, de l’altra. 4 f. Foli. Paper. Molt 
deteriorat. FORA DE CONSULTA. 6/7 

 [1441, gener, 26. Peralada]: Còpia autèntica de la venda que va fer 
Dalmau, vescomte de Rocabertí i de Narbona, a Joan Jofre Sarroca de la 
jurisdicció criminal de la parròquia de Santa Cecília de Terrades i del castell de 
Palau durant 10 anys (1621, desembre, 4), feta pel notari de Girona Miquel 
Mascaró. Molt deteriorat. FORA DE CONSULTA. 6/8 

1507, gener, 23. Castell de Palau-surroca: Còpia autentificada de la 
venda que va fer Jofre Sarroca, senyor del castell de Palau, de la parròquia de 
Santa Cecília de Terrades, a Boí Gelabert, prevere i hebdomer de la dita església, 
dels drets i el domini directe d’uns censos i unes terres per 100 ducats d’or (1646, 
setembre, 15), feta pel notari Joan Ferrer, regent de l’escrivania de la  vila i la 
baronia de Terrades. 6 f. Quart. Paper. Coberta de pergamí reutilitzat.  6/9 

 Índex cronològic de resums d’escriptures de Boadella (de l’Empordà) i 
Terrades (1343-1774). Conté 64 actes. Darrer terç del segle XVIII. 22 f. Foli. 
Paper. 6/10 

Còpies autèntiques dels capbreus de Terrades de 1325 i 1324-1325 (...) 
respectivament (1665, juliol, 23. Perpinyà), fetes per Miquel Montboló, notari 
públic de la vila de Perpinyà. 103 f. Foli. Paper. 6/11 

Índexs dels capbreus de Boadella de 1321-1322 i de Boadella i Terrades 
de 1322. Segle XVIII. 20 f. Foli. Paper. 6/12 

BC-Alòs-Moner, llibre 7. 
R. 28707 

 

“Capbreu de las rendas de lo senyor del castell de Palau ça Rocha, 
parròchia de la vila de Terrades. Capbreu de Sant Llorens de la 
Muga”. Capbreu dels reconeixements de possessions i censos que 
els emfiteutes de Sant Llorenç de la Muga tenen pel cavaller 
Berenguer de Palau, senyor del castell de Palau-surroca, fet per 
Miquel Corsaví, notari del vescomte de Rocabertí. 61 declaracions 
de confessió. 1389-1390 (1389, juliol, 29-1390, maig, 23). Volum. 
33 f. Pergamí. 370 x 278 mm. A més, conté 7 documents solts de 
Terrades, 4 en pergamí i 3 en paper (1343-1774). 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 8. 
R. 28708 

 

“Llibre de la compra del castell y lloch de Palau Çarroca y las 
dependèncias”. Còpia autèntica de la venda del castell, terme i lloc 
de Palau-surroca i del terme de Terrades feta per Francesc Ros i 
Ros, comte de Sant Feliu, i Josepa Ros i de Sorribes, senyora del 
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dit castell, cònjuges, a Antoni Croses, ciutadà honrat de Barcelona, 
pel preu de 900 dobles d’or; de la presa de possessió corporal i 
l’homenatge de fidelitat dels habitants del terme; i de la presa de 
possessió del castell de Vilamarí, feta pel notari de Girona Ramon 
Vila. 1695-1698 (1695, novembre, 21. Perpinyà-1698, setembre, 
26). Volum. [20 f.] 364 x 245 mm. Paper. 
Patrimoni família DOU 

Tres documents en l’interior: 

1122, desembre, 13: Establiment que fa [...] de Molins, cambrer de Sant 
Maria de Ripoll, a Pere i la seva esposa Ermessenda d’un alou plantat de vinya, 
que té pel dit monestir, situat al comtat de Barcelona, al Vallès, a la parròquia de 
Santa Maria de Granollers, a la plana, a canvi de donar el quint del pa i del vi al dit 
monestir i de 37 sous de diners d’entrada. Pergamí. 8/1 (R. 28755) 

1459, març, 20. Girona: Jordà d’Avinyó, llicenciat en decrets i ardiaca de 
la Seu de Girona, informa a Jaume Dalmau i Pere Sala, preveres beneficiats de la 
dita Seu, que Pere “Sinch Masc”, de la parròquia de Vilobí, rep una compensació 
econòmica de les tasques i censos provinents del mas Ros, situat a la  parròquia 
de Riudellots de la Selva, sota domini directe de la dita parròquia a certa tasca, 
cens i prestacions. Paper. 8/2 

1460, març, 20. Castell de Pals: Pere Mateu, del castell de Begur, va 
nomenar procurador a Joan Gispert, prevere de Madremanya, per tal de pagar a 
Gabriel  Campmany, escrivà de Girona, 110 lliures de Barcelona pel preu de 
l’arrendament de la capellania de l’església de Begur durant cinc anys, des del 
proper dia 1 de juny. Paper. 8/3  

BC-Alòs-Moner, llibre 9. 
R. 28709 

 

“Actes vells de Palau sa Roca”, 2. Pergamins de la família Palau, 
de Terrades, senyors del castell de Palau-surroca. 1351-1427. 100 
pergamins (numerats al dors amb signatura antiga: 120-219). Hi ha 
còpia simple d’inicis del s. XIX en paper (foli), adjuntada als núms. 
127 (4 f.), 129 (2 f.) i 201 (2f.). Hi ha 2 fulls solts (quart), un d’inicis 
del s. XIX i l’altra d’inicis del XX, al núm. 142. 
Patrimoni família DOU  

BC-Alòs-Moner, llibre 
10. R. 28710 

“Actes vells de Palau sa Roca”, 1. Pergamins de la família Palau, 
de Terrades, senyors del castell de Palau-surroca. 1213-1350. 119 
pergamins (numerats al dors amb signatura antiga: 1-119). Hi ha 
un inventari cronològic de resums d’escriptures de mitjans del 
segle XIX (núms. 1-301; anys 1213-1614). [Segle XIX]. 62 f. Paper. 
Foli. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
11. R. 28711 

“Actes vells de Palau sa Roca”, 3. 1219-1647. Documents de la 
família Palau Sarroca, de Terrades, senyors del castell de Palau-
surroca. 87 documents (numerats amb signatura antiga: 220-301), 
dels quals 83 són pergamins (numerats al dors en signatura antiga: 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28399&valuesearch=28755&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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 220-271, 273-275, 277-294 i 296-301) i 3 en paper (foli; núms. 272 
(6 f.), 276 (10 f.) i 295 (4 f.)). Adjuntat al núm. 232 hi ha còpia 
simple d’inicis del XIX en paper (16 f.).  
Patrimoni  família DOU 

Falten els núms. 292-293, que segons l’inventari del segle XIX, conservat en el 
Llibre 10. correspondrien a: 

 Núm. 292: 1596, març, 13: Joan Sarroca, senyor del castell de Palau 
Sarroca, de Terrades, confessa tenir en feu del rei la jurisdicció del terme del dit 
castell.  

                Núm. 293: Còpia simple dels capítols matrimonials fets entre Jofre 
Sarroca, donzell, senyor del castell a Palau de Terrades i del lloc de Vilanant, amb 
Violant Sarroca o Doms i llur fill Benet Sarroca, d’una banda, i Francesc Miquel, 
senyor de la torre Gironella, situat a Girona, la seva Aldonça i llur filla Aldonça, 
donzella. 

BC-Alòs-Moner, llibre 
12. R. 28712  

(Llibre 12/1 conté 
documents 1-89; Llibre 
12/2 conté documents 
90-149) 

“Actes trobats entre los de Palau sa Rocha”, 1. Pergamins de 
diversos indrets de les comarques gironines. 981/982-1325. 148 
pergamins (numerats al dors amb signatura antiga 1-150), dels 
quals 1 és del segle X (R. 28756), 10 del segle XI, 28 del XII, 85 
del XIII i 126 del XIV. Hi ha un inventari cronològic del darrer terç 
del segle XVIII de resums d’escriptures (núms. 1-282; anys 
981/982-1632). 50 f. Paper. Foli. Falten els núms. 68 i 142 (el 142 
ja anotat a l’inventari, amb lletra de l’època, però amb una altra 
tinta). Els documents estan descrits individualment i són 
consultables a la base de dades. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
13. R. 28713 

“Actes trobats entre los de Palau sa Rocha”, 2. Pergamins de 
diversos indrets de les comarques gironines. 1324-1529. 99 
pergamins (numerats al dors amb signatura antiga 151-249), dels 
quals 76 són del segle XIV, 21 del XV i 2 del XVI. Falta el núm. 
250, nota a l’inventari, en lletra de l’època, que és el núm. 272 de 
Palau-Surroca. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
14. R. 28714 

“Actes de Des[±4] trobats entre los de Palau Sa Ro[cha], 3”. 71 
pergamins procedents  de les comarques gironines.1079/80-1632.  
Patrimoni família DOU 
               1079/80-1632. 31 pergamins de diversos indrets de les comarques 
gironines (numerats al dors amb signatura antiga 251-282),  dels quals 1 és el 
segle XI (R. 28795), 1  del XII (R. 28796), 9 del XIII (R. 29519, 29520, 29521) 
13 del XIV, 3 del XVI i 4 del XVII. Falta el núm. 281. 14/1 

1235-1326. 40 pergamins sobre crèdit jueu a Terrades (préstecs 
concedits majoritàriament a la família Palau). Numerats al dors amb signatura 
antiga 1- 40, dels quals 34 són del segle XIII (R. 29477, 29478, 29479, 29480, 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28446&valuesearch=Al%C3%B2s-Moner,%20llibre%2012&valuecombosearch=signatura&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/list?valuesearch=Al%C3%B2s-Moner,%20llibre%2012&valuecombosearch=signatura&ordenacio=&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28397&valuesearch=28795&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28398&valuesearch=28796&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29015&valuesearch=29519&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29016&valuesearch=29520&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29017&valuesearch=29521&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28970&valuesearch=29477&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28971&valuesearch=29478&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28972&valuesearch=29479&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28973&valuesearch=29480&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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29481, 29482, 29483, 29484, 29485, 29486, 29487, 29488,  29489,  29490,  
29491, 29492, 29493, 29494, 29495, 29496,  29497, 29498, 29499, 29500, 
29501, 29502, 29503, 29504, 29505, 29506, 29507, 29508, 29509, 29510,      i 6 
del XIV (R. 29511, 29512, 29513, 29514, 29515, 29516)   .  
S’acompanya d’un inventari cronològic de mitjan del segle XVIII de resums 
d’escriptures (núms. 1-40; anys 1235-1326). 8 f. Paper. Foli. Fràgil i deteriorat. 
14/2 

BC-Alòs-Moner, llibre 
15. R. 28715 

 

 “Actes del mas Flaquer”, 1. Llibre de documents del mas Flaquer, 
de Sant Feliu de Codines. 1288-1830. 98 documents en pergamí i 
paper cosits (numerats amb signatura antiga, 1-81) i 23 documents 
solts manuscrits i impresos en paper dins una camisa. 64 
pergamins (numerats al dors amb signatura antiga, 1-38, 40-42, 
44-57, 60-62, 70-71 i 78-79), dels quals 1 és del segle XIII, 16 del 
XIV, 22 del XV, 22 del XVI i 3 del XVII. Adjuntat al núm. 62 hi ha un 
document en paper i un pergamí cosit al núm. 31.  
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
16. R. 28716 

Llibre de pergamins relatius al mas de la Talladella, de Castellcir. 
1261?-1619. 45 pergamins (numerats al dors amb signatura antiga, 
2-49), dels quals 2 són del segle XIII, 18 del XIV, 17 del XV, 7 del 
XVI i 1 del XVII. 1 document en paper inserit en el perg. 34 que 
correspon a la seva còpia.  
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
17. R. 28717 

“Actes del mas Flaquer”, 3. Llibre de la venda del mas Flaquer de 
les Planes, feta per Joan Miquel Flaquer i el seu fill Joan Flaquer a 
Miquel Talladella (1607-1608). 1312-1805. 24 f. Pergamí. 18 
documents numerats en paper, 1 pergamí i fulls solts. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
18. R. 28718 

“Actes dels béns de Caldes, censos de Gallifa i Sant Feliu de 
Codines”. 1371-1698. 88 documents en pergamí i en paper cosits 
en forma de llibre (numerats amb signatura antiga, 1-50). Alguns 
contenen diversos documents i adjuntats als pergamins hi ha 
còpies en paper (4 bis, 12 bis, 13 bis i 22 bis). De pergamins n’hi 
ha 25 (numerats al dors amb signatura antiga, 1-15, 17, 20-23, 24 i 
26-27), dels quals 1 és el segle XIV, 11 del XV, 7 del XVI i 6 del 
XVII. Adjuntats hi ha tres pergamins cosits (als núms. 2, 14 i 26).  
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
19. R. 28719 

Plets per la possessió dels masos Perer i Managès 
(Tavertet), Ribes (Sant Llorenç Dosmunts) i Felip (Sant Joan de 
Fàbregues). 1676-1782. Lligall. 376 f. Paper. Foli i quart. 
Patrimoni família DOU 
               Memorial dels plets entre Josep i Marianna Torra Torrent i Comarmena,  
cònjuges, Margarida Riera i Torrent, Rafael i Narcisa Margarit i Roure,  cònjuges, i 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28974&valuesearch=29481&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28975&valuesearch=29482&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28976&valuesearch=29483&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28977&valuesearch=29484&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28978&valuesearch=29485&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28979&valuesearch=29486&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28980&valuesearch=29487&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28981&valuesearch=29488&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28982&valuesearch=29489&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28983&valuesearch=29490&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28983&valuesearch=29490&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28984&valuesearch=29491&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28985&valuesearch=29492&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28986&valuesearch=29493&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28987&valuesearch=29494&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28988&valuesearch=29495&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28989&valuesearch=29496&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28991&valuesearch=29497&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28992&valuesearch=29498&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28993&valuesearch=29499&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28994&valuesearch=29500&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28995&valuesearch=29501&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28996&valuesearch=29502&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28998&valuesearch=29503&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28997&valuesearch=29504&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29001&valuesearch=29505&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29002&valuesearch=29506&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29003&valuesearch=29507&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29004&valuesearch=29508&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29005&valuesearch=29509&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29006&valuesearch=29510&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29007&valuesearch=29511&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29008&valuesearch=29512&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29009&valuesearch=29513&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29010&valuesearch=29514&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29011&valuesearch=29515&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29012&valuesearch=29516&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Esteve Dou, ciutadà de Barcelona, per la possessió dels masos Perer, Ribes, 
Felip i Managès (1676). 1676-1684. 36 f. Paper. Foli. 19/1 

Procés entre Jacint Dou, ciutadà honrat de Barcelona, i Marianna Torra, 
Torrent  i Comarmena i el seu fill Josep Torra i Comarmena, del mas 
Comarmena, situat a la parròquia de Sant Martí Sescorts, per la possessió dels 
masos Perer, Managès i Ribes (1704). Original i còpia del 1711. 1704-1705. 79 f. 
Paper. Foli i quart. 19/2 

Plet de Benet Codina, pagès de Cogolls, contra Esteve Dou, ciutadà 
honrat de Barcelona, ara continuat pel seu fill Esteve Codina, pagès de Sant 
Privat d’en Bas, contra Isabel Dou, vídua del dit Esteve Dou, i el seu fill Ignasi Dou 
i Solà, també ciutadà honrat de Barcelona, pel cobrament d’uns censals sobre els 
masos Pere, Felip, Ribes i Managès. L’expedient conté resums dels processos, 
declaracions de testimonis, al·legacions, respostes i notes. 1676-1782. Lligall. 261 
f. Paper. Foli. 3 impresos. 19/3 

 
BC-Alòs-Moner, llibre 
20. R. 28720 

Procés entre Josep d’Alòs i Ferrer, del consell de Sa Majestat, 
oïdor de la Reial Cancelleria de Valladolid, i jutge delegat de 
confiscacions del Principat de Catalunya,  contra el fisc regi, com a 
successor de Josep Revert, cavaller, veí de Balaguer, en 
reclamació del pagament de la pena per no haver fet el dit Revert 
la millora de caució d’un censal (1702). Procés entre Francesca 
d’Alòs i Fontaner, vídua de Josep Alòs i Ferrer, contra els hereus 
de Josep Revert, que és continuació de l’anterior (1752). 1712-
1754. Volum. 285 f. Paper. Foli. 
Patrimoni família ALÒS 

BC-Alòs-Moner, llibre 
21. R. 28721 

DIPOSITAT  AL FONS 
DE LA BARONIA DE 
L’ALBI DE L’ARXIU 
NACIONAL DE 
CATALUNYA (ANC 01-
989). Abril 2019 

Plets i documentació judicial dels barons d’Erill i de l’Albi. 1435-
1761. Lligall. Paper. Foli i quart, 1 imprès.  
Patrimoni baronia de L’ALBI 

Procés entre donya Blanca de Mur, vídua d’Hug de Mur, contra llur filla, 
la noble Brianda Carròs, hereva universal del dit Hug, de reclamació del pagament 
del seu dot i l’escreix mitjançant les pensions d’un censal que paga  Joan 
Alegre, ciutadà de València (1448; 22 f.). 21/1 

Ordre de Joan d’Aragó, comte de Ribagorça, lloctinent reial a Catalunya, 
Rosselló i Cerdanya, als algutzirs, porters i als oficials reials perquè s’observi la 
sentència donada en el plet entre els nobles Hug de Cardona i Beatriu Maça 
(1499; 1 full). 21/2 

Declaració de testimonis d’habitants dels llocs de Vinaixa i l’Albi, davant 
Hug de  Cardona Anglesola i Mur, senyor del castell i la baronia de l’Albi, Gaspar 
Cruïlles, prior del monestir de Poblet, i Pere d’Eixalà, batlle de Vinaixa, per tal  de 
determinar si habitants de Vinaixa havien marxat d’allà (amb la roba) per anar a 
viure a l’Albi (1504; 47 f; quart). 21/3 

Memorial del procés de Joana d’Erill i de Cardona contra el duc de 
Cardona per raó d’un censal sobre les universitats de Cardona, Solsona, Òdena i 
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altres del ducat (1524; 12 f.). 21/4  

Sentència relativa a la liquidació per part d’Agnès de Bellera dels fruits 
dels castells i llocs de Conques, Figuerola i Castelltallat a Pere Lluís d’Erill i Antoni 
d’Erill (1553; 10 f.). 21/5 

Memorials i al·legacions del procés entre Pere d’Erill i Antoni d’Erill sobre 
la venda dels béns de Sardenya, d’una banda, i dels castells de Conques, 
Figuerola i Castelltallat, de l’altra (1526-1554; 58 f.). 21/6 

Articulat de les preguntes fetes als testimonis a instància de Joana d’Erill 
i de Cardona i el seu fill Pere d’Erill i de Cardona, contra el noble Pere Maça 
(1556;  4 f.). 21/7 

Declaració de testimonis sobre les obres fetes al castell de l’Albi ([Mitjan 
 segle XVI, entre 1540-1560]; 4 f.). 21/8 

Procés de Joan Albert, mercader, com a procurador de Pere d’Erill i de 
Cardona, contra Pere de Pax i Pere Vivot, donzells de Mallorca, en reclamació 
d’una fiança per avalar a Jordi Descatllar i Antoni Demeto (1578-1581, 19 f.). 21/9 

Full de diligències d’un procés d’Antoni Ribes, donzell, de la vila de 
Perpinyà(1580; 1 full). 21/10 

Causa de suplicació oberta pel procurador de Francesc de Vilarig i de 
Biure després de la sentència condemnatòria en la causa contra els cònjuges 
Pere de Cardona i d’Erill i Caterina d’Erill (1589; 6 f.). 21/11 

Memorial de la causa entre Antoni d’Erill i d’Orcau, d’Anglesola, d’una 
banda, i Pere d’Erill de Cardona, de l’altra, sobre el pagament d’una llegítima 
([Mitjan segle XVI]; 8 f.). 21/12 

Al·legacions en el plet entre Antoni d’Erill i d’Anglesola i el comte de 
Sàstago sobre la successió de la baronia d’Anglesola ([Mitjan segle XVI]; 8 f.). 
21/13  

Memorial sobre la successió dels béns de Pere Lluís d’Erill i càlculs 
d’aquests, en el moment de prendre possessió el seu nét Alfons d’Erill ([Segona 
meitat del segle XVI]; 16 f.). 21/14 

Al·legacions en la causa de Pere de Cardona i Erill contra el noble Alfons 
d’Erill sobre la llegítima paterna de llur germana Maria de Cardona ([Mitjan segle 
XVI]; 40 f.). 21/15 

Al·legacions en la causa d’Alfons d’Erill contra Pere d’Erill, en reclamació 
de la quarta part dels béns que el noble Pere Lluís d’Erill tenia a la ciutat i el 
territori  de Barcelona ([Segona meitat del segle XVI]; 6 f.). 21/16 

Procés entre els nobles Alfons d’Erill i Pere d’Erill sobre obres al castell 
d’Orcau  ([Segona meitat del segle XVI]; 8 f.). 21/17 

Plets entre l’ecònom del convent de Montesió, de Barcelona, Francesc 
de Pau i Rocabertí, Antoni de Rocabertí, Dídac de Rocabertí i Pau, Ramon d’Erill i 
de Cardona, i Josep de Sabastida i Erill, pel pagament de les pensions d’un 
censal (1626-1682; 207  f.). 21/18 
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Súplica al rei per part dels pares i administradors de Caterina de Cartellà 
i Sabastida, Maria Teresa de Cortada i de Sanjust, i Teresa d’Amigant i Farnés, 
així com també de Teresa de Magarola i Amigant, per la negativa de la prioressa 
del convent de Jonqueres a acceptar-les en les places vacants existents en 
aquest convent (1667 o post.; 24 p.; imprès). 21/19 

Plet entre Josep de Cartellà i Maria Ermengol i Cartellà, cònjuges, i 
Josep de Cartellà Sabastida i Erill per la reclamació del pagament de la meitat 
dels béns del Ramon Desplà, òlim d’Erill i de Cardona, baró de l’Albi (1672; 18 f.). 
21/20 

Sentència donada pel jutge Miquel de Cortiada en el plet que enfrontava 
el noble Josep Galceran de Cartellà i Sabastida i Dalmau Lluís de Queralt, comte 
de Santa Coloma i marquès de Pons, representat pel seu administrador Feliu  de 
Marimon, que absol a Maria Velasco i Reguer (1678; 14 f.). 21/21 

Portada del plet del noble Josep Galceran d’Ardena, òlim de Cartellà, 
Erill, Sabastida, Fonts contra diversos creditors de la baronia de l’Albi ([Darrer terç 
del segle XVII; 1 full solt). 21/22 

Execució de béns de Josep Tost, Josep Martí, Pere Rubió i Gabriel 
Manresa, pagesos del lloc de Cervià, a instància de Joan Boquer, pagès de 
l’Espluga de Francolí, per tal de satisfer un deute de 200 lliures (1723; 22 f.). 
21/23 

Procés dels regidors de la vila de l’Albi contra Francesc Galceran de 
Cartellà i Sabastida, baró de l’Albi i Cervià, per l’establiment emfitèutic d’un molí 
d’oli (1760; 32 f.). 21/24 

Procés de Francesc Galceran de Cartellà, Sabastida, Ardena i Fonts, 
baró de  l’Albi, contra Josep Tarragó i Antoni Martí, regidors de la vila de l’Albi, per 
apropiar-se terrenys vacants i vendre’ls per construir cases (1761; 20 f.). 21/25 

BC-Alòs-Moner, llibre 
22. R. 28722 

“Mas Regassol”, 1. Llibre d’actes del mas Regassol, de Caldes de 
Montbui, relatius principalment al crèdit, testaments i beneficis. 
1503-1687 [predomina 1624-1687]. 57 actes (numerats, 1-56). 
Volum numerat f. 1-343. Paper. Foli i quart. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
23. R. 28723 

“Mas Regassol”, 2. Llibre d’actes del mas Regassol, de Caldes de 
Montbui, relatius als actes de compra del mas feta per Gabriel 
Oliver i Monet, abans Regassol a favor de Jaume Solà (1685). 
Conté documents relatius a clàusules hereditàries, àpoques, 
censals, lluïcions.... 1536-1726, amb predomini de documents del 
segle XVII. (Numerats 1-33, 53-53 bis i 56-69). Volum. 800 f. 
(numerats 344-692). Paper. Foli i quart. Hi ha dos sumaris dels 
continguts (10 f. i 4 f.). 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre “Mas Regassol”, 3. Llibre d’actes del mas Regassol, de Caldes de 
Montbui, que inclou la venda del dit mas per part de Gabriel Oliver i 
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24. R. 28724 

 

Monet, abans Regassol, a favor del Dr. Jaume Solà (1685). 1426-
1819 [predomina 1673-1707]. 47 actes (numerats 1-30 i 1-16) i 1 
paper solt. Volum. 209 f. (numerats 1-87). Paper. Foli i quart. A 
l’inici hi ha un sumari de la primera part. Conté un document 
imprès d’una sentència amb data de 1706 favorable a Miquel 
Perpinyà. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
25. R. 28725 

 

“Regassol ab Camp de Padrós”, 4. Llibre d’actes del mas 
Regassol, de Caldes de Montbui, relatius al plet entre Isabel Dou i 
Solà, vídua del Dr. Jacint Dou, i Jerònim Campdepadrós, pagès, de 
Caldes de Montbuí. 1550-1723 [predomina 1720-1723]. 6 actes 
numerats. Volum. 179 f. Paper. Foli i quart. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
26. R. 28726 

 “Actes fahents per lo Mas Regassol”, 5. Llibres d’actes del mas 
Regassol, de Caldes de Montbui. 1469-1834 [predomina 1698-
1801]. 32 actes (numerats 2-5, 8-11, 15-16, 20, 24, 28-30, 34-35, 
40-42, 43 bis, 45-48). 340 f.  en un volum desenquadernat. Foli i 
quart. 2 pergamins plegats (1479 i 1627) i 10 fulls solts. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
27. R. 28727 

“Mas Regassol”, 6. Llibre d’actes del mas Regassol, de Caldes de 
Montbui, relatius a contractes d’establiment. 1658-1819. 27 actes 
(numerats 31-52 i 54-55). 149 f. (numerats 538-647 i 649-662). 
Paper. Foli i quart. 8 fulls solts. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
28. R. 28728 

[“Acte de Venda a Carta de Gràcia feta al Dr. en Medicina Jaume 
Solà de la Casa y mas Regassol, de Caldes de Munbui”]. 
Pergamins de la família Port, de Sant Iscle de Colltort, de la vall 
d’Hostoles. 1173-1441. 125 pergamins (numerats al dors amb 
signatura antiga: 1, 3-4, 6, 9-37, 39-59, 61-86, 88-129), dels quals 
4 són del XII (R. 28797, R. 28798, R. 28799, R. 28800), 21 del XIII 
(R. 29450, 29451, 29452, 29453, 29454, 29455, 29456, 29457, 
29458, 29459, 29460, 29461, 29462, 29463, 29464, 29465, 29466, 
29467, 29468, 29469, 29470), 85 del XIV i 11 del XV. Falten els 
números 7, 8, 38, 60, 87. N’hi ha 2 del núm. 12. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
29. R. 28729 

“Documentos para el Pleito de Regasol”. Notes diverses referents 
a la família (genealogia, baptismes, testaments) i al mas Regassol, 
considerades d’interès per al plet entre Joaquim M. de Dou i de 
Siscar, d’una banda, i Francesc Farrés, de l’altra, sobre els drets 
de propietat del dit mas. 1667-1866. [390] f. Diversos fulls solts. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28400&valuesearch=28797&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28406&valuesearch=28798&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28407&valuesearch=28799&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28408&valuesearch=28800&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28941&valuesearch=29450&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28942&valuesearch=29451&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28943&valuesearch=29452&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28944&valuesearch=29453&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28944&valuesearch=29453&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28946&valuesearch=29455&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28947&valuesearch=29456&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28948&valuesearch=29457&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28949&valuesearch=29458&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28950&valuesearch=29459&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28951&valuesearch=29460&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28952&valuesearch=29461&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28953&valuesearch=29462&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28954&valuesearch=29463&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28955&valuesearch=29464&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28956&valuesearch=29465&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28957&valuesearch=29466&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28958&valuesearch=29467&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28959&valuesearch=29468&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28960&valuesearch=29469&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28962&valuesearch=29470&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Paper. Foli i quart. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
30. R. 28730 

Contractes d’arrendament, pactes de masoveria i comptes del mas 
Subirats, del veïnat de la Banada dels Brucs, de Ripoll. 1353-1903 
[predomina 1527-1595 i 1725-1903]. 154 f. Paper. Foli, quart i 
octau. 9 pergamins plegats, un molt deteriorat (1 del segle XIV, 1 
del XV i 7 del XVI) i 11 fulls solts. Hi ha 2 camises sense document 
a l’interior (1764, abril, 16 i 1765, gener, 28).  
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
31. R. 28731 

“Actes pertañens al Mas Pallàs”, 1. Actes de les famílies d’Espina i 
Paiàs, de Santa Eulàlia de Ronçana. 1144-1724. 109 actes 
(numerats amb signatura antiga: 1-34 i 36-94). 85 pergamins en un 
volum sense enquadernar, dels quals 1 és del segle XII (R. 29476), 
5 del XIII (R. 29475, 29471, 29472, 29517, 29518),  27 del XIV (R. 
29473, 29474), 15 del XV, 34 del XVI i 3 del XVII. Adjuntat al núm. 
53 hi ha un pergamí cosit, el 53 bis. 22 documents en paper. 
Volum. 132 f. Foli i quart. Falta el núm. 35. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
32. R. 28732 

“Actes Mas Pallàs”, 2. Notes i comptes del plet de Francesc 
Grimau contra Elisabet Dou i de la concòrdia de Francesc Grimau i 
Ignasi Dou, que inclou la venda feta per Jaume i Josep Gibert, pare 
i fill, pagesos de Palau-solità, al Dr. Jaume Solà del mas Paiàs. 
1195-1834. 23 actes (numerats amb signatura antiga: 98-115, 118-
120 i 128-129). Volum. [223] f. Foli i quart. 1 full solt. El núm. 103 
està enquadernat (“Acte de venda festa per Jaume ÿ Joseph 
Gibert, pagesos de Palau Salità al Dr. en Medicina Jaume Solà de 
una casa ÿ heretat anomenada lo mas Pallàs””). 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
33. R. 28733 

“Actes pertañens al Mas Pallàs y Font etc”, 3. Actes i notes de la 
família Maspons, de Sant Cristòfol de Pallars. 1395-1867. 47 actes 
(numerats amb signatura antiga, 1-32, 35, 54, 56 i 58-69), dels 
quals 5 són pergamins (1 del segle XIV i 4 del XVI). 5 fulls solts. 
Volum. [244] f. Foli i quart. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
34. R. 28734 

 

“Documentos y notas referentes a los Masos Pallás y Fontboter 
(Antiguos)”. Actes del patrimoni i d’administració del patrimoni dels 
masos Paiàs i Fontboter, de Santa Eulàlia de Ronçana (reclamació 
sobre la Contribució de béns immobles, amillaraments, pactes de 
masoveria, plànols dels parcel·laris i d’habitatges, etc). 1538-1895 
[predomina 1698-1895]. [40] actes. Fulls solts. [478] f. Foli i quart. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28965&valuesearch=29476&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28964&valuesearch=29475&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28968&valuesearch=29471&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28967&valuesearch=29472&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29013&valuesearch=29517&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29014&valuesearch=29518&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28969&valuesearch=29473&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28969&valuesearch=29473&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28963&valuesearch=29474&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
35. R. 28735 

“Can Pallàs”. Recull de documents de la comunitat de regants de la 
sèquia del molí de Vendrell, de Santa Eulàlia de Ronçana, que 
reguen amb aigua del riu Tenes (projecte, estatuts, reglaments, 
repartició dels torns de reg, plànols dels parcel·laris etc). 1693-
1926 [predomina 1873-1904]. [326] f. Fulls solts. Foli i quart. Inclou 
l’imprès: Ordenanzas de la Comunidad de Regantes del pueblo de 
Mollet y reglamentos del Sindicato y Jurado de riegos. Barcelona: 
Tipolitografía de Luís Tasso, 1898. 32 p. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
36. R. 28736 

“Actes vells fahents per lo mas Parer, y masos Managés, Ribas, y 
Felips a ells units, y per la casa de las Planas”. Pergamins dels 
masos Perer i Managès (Tavertet), Ribes (Sant Llorenç Dosmunts) 
i Felip (Sant Joan de Fàbregues). 1084/1204-1637. 138 pergamins 
cosits en forma de llibre (numerats amb signatura antiga, lletra P, 
1-19 i 21-47; lletra M, 1-11; lletra R, 1-6, lletra F, 1-41   43-53; i 
lletra T, 1-14), dels quals 1 és del segle XII (R. 28801), 2 del s. XIII, 
39 del XIV, 32 del XV, 53 del XVI i 11 del XVII. Els primers 
pergamins estan solts dins una camisa.  
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
37. R. 28737 

“Canas. Diversorum”. Llibre d’actes del mas les Canes, de la 
parròquia de Santa Coloma de Vinyoles (Centelles), i d’immobles 
dels carrers de la Canuda i dels Tallers, de Barcelona. 1251-1738. 
91 actes. 75 pergamins (numerats amb signatura antiga, 1-46, 48-
61 i 63-77), dels quals 2 són del segle XIII, 22 del XIV, 21 dels XV, 
26 del XVI i 4 del XVII. 91 f. Foli i quart. Hi ha dos inventaris: un 
cronològic del segle XVIII de resums d’escriptures (numerades 
amb signatura, 1-77). 15 f. Paper. Foli. I un altre del segle XVII de 
resums d’escriptures del mas les Canes. 30 f. Paper. Quart. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
38. R. 28738 

“Recopi[lación] de indices, 1”. Inventari geogràfic de les escriptures 
de les propietats de la família Dou, com els masos d’Aulinella (vall 
d’Hostoles), Perer i Managès (Tavertet), Ribes (Sant Llorenç 
Dosmunts), Felip i el Pendís (Sant Joan de Fàbregues), Codina i la 
Feixa del Puig (Vall d’en Bas), Regassol i Olivar (Caldes de 
Montbui), i Maspons, Espina i Paiàs (Santa Eulàlia de Ronçana), 
entre d’altres, cases de Barcelona, Vic, la Garriga o Sant Esteve 
d’en Bas, censals i causes pies. 1084/1204-1854. Volum. 464 f. 
Foli. 2 fulls solts. 
Patrimoni família DOU 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28409&valuesearch=28801&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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BC-Alòs-Moner, llibre 
39. R. 28739 

“Recopil[lación] de Indice[s]”, 2. Inventari geogràfic de les 
escriptures dels masos de Terrades i Palau-surroca, Romanyà (de 
l’Empordà) (Pontós), Talladella, Roca (Castellcir), Sant Feliu de 
Codines, Centelles, Castellterçol. Correspon a la família Dou. 
1213-1787. Volum. 408 f. Foli. 1 full solt. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
40. R. 28740 

“Casa de Monér. Baronias de Llarvent y Vallebrera y Haciendas de 
las Montañas de Pallàs”. Llibre de còpies i notes d’escriptures 
patrimonials de Llarvén, Vall-llebrera, Isona, Saverneda, Conques i 
Rialp, pertanyents a les famílies Moner i Amorós, així com notícies 
genealògiques, fet per Joaquim Manuel de Moner. [1848-1860]. Hi 
ha anotacions dels anys 1876-1877 i 1894-1895. Volum. [393] f. 
Paper. Quart. 7 fulls solts.  
Patrimoni família MONER 
 

BC-Alòs-Moner, llibre 
41. R. 28741 

“Casa Bardaxí de Fonz”. Llibre de notes d’escriptures patrimonials 
de la família Bardají, així com de Joaquín Alberto de Moner i 
Joaquín Manuel de Moner, inventaris de documents de l’arxiu del 
casal Bardají i dels béns mobles de Fonz, i notícies genealògiques 
de la família Bardají, entre d’altres. [1847-1906]. Volum. Paper. 
Quart. Parcialment foliat (100 f.) i paginat (p. 102-511). La 
numeració comença a partir de l’índex cronològic i el pròleg.  
Patrimoni família MONER 

BC-Alòs-Moner, llibre 
42. R. 28742 

 “Levador dels actes de la renda del benefici sots invocatió de 
Nostra Señora, fundat per mossèn Pere Belló en lo monestir de 
Sant Jaume de Calaf”. Llevador de rendes del benefici de Nostra 
Senyora, de Sant Jaume de Calaf, fundat per Pere Belló. [Segle 
XIV-Segle XVI] Volum. [76] f. Paper. Quart.  
Patrimoni família MONER 

BC-Alòs-Moner, llibre 
43. R. 28743 

Fragment del plet de Jaume Jussà, picapedrer, de Camprodon, 
contra Jerònim Toralles, sastre, de Camprodon, per una casa 
situada a la Plaça Major de Camprodon (1573-1574). Declaració 
de testimonis i proves documentals. [1573-1575]. Volum. 193 f. 
Paper. Quart. 7 fulls solts. Deteriorat.  
Patrimoni família MONER 

BC-Alòs-Moner, llibre 
44. R. 28744 

 “Liber notularum tertius decimus” de Joan Sullà, notari públic de 
Tremp, 1544, juny, 27-1545, octubre, 18. Protocol notarial. Volum. 
149 f. Paper. Foli. Deteriorat. 
Patrimoni família MONER 

BC-Alòs-Moner, llibre  “Notas de Camprodon de Casa de Moner. Parte 2. Tomo 1”. 



 

 

25 

 

45/1. R. 28745 Recull de documents d’actes patrimonials referents a testaments, 
capítols matrimonials i dotalicis, compravendes, establiments i 
censals; d’administració, com definicions de comptes i debitoris; i 
documentació judicial, com sentències, consultes, plets, citacions, 
requeriments i peticions, relatius a Isona, Orcau, Vilafranca del 
Penedès, Camprodon (Bolòs i Freixenet), Ripoll, Santa Cecília de 
Molló (Moixons) i l’Hospitalet (Santa Eulàlia de Provençana). 1384-
1810. Volum. 84 documents. Paper. Foli. 1 full solt. Deteriorat. 
Patrimoni família MONER 

BC-Alòs-Moner, llibre 
45/2. R. 27699 

“Llibreta de Camprodon. Llibre de Pezes del Moner de la Vila de 
Camprodon de l’Any 1667”. Comptes i notes diverses sobre 
arrendaments, deutes, vendes, rebuts, àpoques, censals i notes 
d’escriptures del patrimoni dels Moner a Camprodon (masos 
Nuassar, Pujol, Ricolf, Blanc, Coll de Caselles, Batllia, Bastons, 
Solà Morell i Vidal i camps de la Quaranya i Saumar). Segles XVII-
XVIII. Paper. 110 f. Foli. 4 fulls solts.  
Patrimoni família MONER  

BC-Alòs-Moner, llibre 
46. R. 28746 

DIPOSITAT  AL FONS 
DE LA BARONIA DE 
L’ALBI DE L’ARXIU 
NACIONAL DE 
CATALUNYA (ANC 01-
989). Abril 2019 

“Translatum hono[...] Arnaldy Bastida et Johannys Bastida fratrum 
cause quam d[...] Anthony d·en Terre”. Procés entre Pau 
Madrencs, curador dels béns del difunt Antoni de Santcliment, àlies 
Terreny, d’una banda, i els germans Arnau i Joan Bastida, 
ciutadans de Barcelona, de l’altra, sobre la lluïció del mesuratge 
del roldor i altres herbes a la ciutat de Barcelona. 1454-1482. 
Volum. 484 f. Quart. Paper. 
Patrimoni família baronia L’ALBI 

BC-Alòs-Moner, llibre 
47. R. 28747 

DIPOSITAT AL FONS DE 
LA BARONIA DE L’ALBI 
DE L’ARXIU NACIONAL 
DE CATALUNYA (ANC 
01-989). Abril 2019 

“Trenslat dels Actes del Noble don Ugo de Cardona de la causa de 
Belpuig”. Procés d’Elfa de Cardona i de Perellós i el seu fill Hug de 
Cardona, d’una banda, contra la noble donya Castellana, vídua 
d’Antoni de Cardona, de l’altra, per la possessió de la baronia de 
Bellpuig. 1481-1482. Volum. 394 f. Quart. Paper. 3 fulls solts.  
Patrimoni família baronia L’ALBI 

BC-Alòs-Moner, llibre 
48. R. 28748 

DIPOSITAT AL FONS DE 
LA BARONIA DE L’ALBI 
DE L’ARXIU NACIONAL 
DE CATALUNYA (ANC 

 “Trelat autèntic et tabel·lionat de cert procés manat en la cort del 
balle de Barcelona per los heretes dells Molins Reals, cituats en lo 
casal nomenat dell Soller Jusà, del territori de Barcelona, contra lo 
balle General de Catalunya”. Procés entre Joan Sabastida, 
Berenguer Barutell, Pere Guillem Satorra i Miquel Sabastida, d’una 
banda, i el batlle general de Catalunya, Pere Batet, de l’altra, per 
dos molins del casal del Soler Jussà, situat al territori i al Rec 
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01-989). Abril 2019 Comtal de Barcelona. 1443-1444. Volum. 346 f. Quart. 1 full solt. 
Patrimoni família baronia L’ALBI 

BC-Alòs-Moner, llibre 
49. R. 28749 

DIPOSITAT AL FONS DE 
LA BARONIA DE L’ALBI 
DE L’ARXIU NACIONAL 
DE CATALUNYA (ANC 
01-989). Abril 2019 

“Caputbreve iurium et redditim Magistri Domini Michaelis 
Çabastida, civis honorabilis Barcinone”. Capbreu de les 
confessions fetes per onze capbrevants en favor de Joan Miquel 
Sabastida, ciutadà honrat de Barcelona, els anys 1597-98 i 1604-
06. 1597-1754. Volum. 14 f. Paper. 3 fulls solts. 
Patrimoni família baronia L’ALBI 

BC-Alòs-Moner, llibre 
50. R. 28750 

 “Capbreu de Roselló”. Capbreus dels drets dels Xammar sobre 
Sant Genís de Tanyeres (Rosselló), de diferents anys: 1622, 1671, 
1622, 1633, 1633, 1645, 1667 i 1695. 1622-1696. Volum. 192 f. 
Foli. Paper. 11 papers solts. 1 plànol.     
Patrimoni família sense identificar.  

BC-Alòs-Moner, llibre 
51. R. 28751 

DIPOSITAT AL FONS DE 
LA BARONIA DE L’ALBI 
DE L’ARXIU NACIONAL 
DE CATALUNYA (ANC 
01-989). Abril 2019 

“Translatum sive copia processus qui ducitur inter magnificos 
dominos Ffranciscum de Spla et alios, habentes onus luendi 
censualia camere apostolice, et venerabilem dominum Iohannem 
Andream Sorts, super ratiociniis per eum redditis”. Procés entre 
Francesc Desplà, Joan Francesc Boscà i Lluís de la Cavalleria, 
creditors de la Cambra Apostòlica, d’una banda, i Joan Andreu 
Sorts, canonge de la seu de Barcelona, de l’altra, sobre l’aprovació 
dels comptes, presentats pel dit Sorts, d’un subsidi per fer front al 
pagament d’uns censals de la Cambra Apostòlica i de 
l’administració de les rendes de les pabordies d’abril i maig de la 
seu de València i de les cambreries de Saragossa i Tarragona. 
1479-1481. Volum. Àpode. 180 f. Foli. Paper. 6 fulls solts. 
Patrimoni família baronia L’ALBI 

BC-Alòs-Moner, llibre 
52. R. 28752 

DIPOSITAT AL FONS DE 
LA BARONIA DE L’ALBI 
DE L’ARXIU NACIONAL 
DE CATALUNYA (ANC 
01-989). Abril 2019 

“Capbreu de Granollers de Rocacorba. 1762”. Capbreu de l’any 
1762 que recull les confessions de masos, peces de terra i cases, 
situades a la parròquia de Granollers de Rocacorba, a favor de 
Francesc Galceran de Cartellà i Sabastida, baró de l’Albi i Falgons 
i senyor del castell i terme de Granollers de Rocacorba, i el seu fill 
Josep de Cartellà Sabastida i Casteràs. 1762-1780. Volum.  214 f. 
Foli. Paper. 
Patrimoni família baronia L’ALBI 

BC-Alòs-Moner, llibre 
53. R. 28753 

 “Papers relatius a Boadella”. Venda del castell de Boadella, amb el 
delme del castell de Palau-surroca, feta a Baltasar Masdeu, 
mercader, ciutadà de Barcelona i àpoca i presa de possessió 
(1621). Capbreu de l’any 1695 amb les confessions dels masos, 
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peces de terra, cases i molins, situats a Boadella, fetes a favor 
d’Antoni Camps, burgès honrat de Perpinyà i senyor i baró del 
castell de Boadella. 1621-1697. Volum. 40 f. Foli. Pergamí i paper. 
Patrimoni família DOU 

BC-Alòs-Moner, llibre 
54. R. 28754 
 
DIPOSITAT AL FONS DE 
LA BARONIA DE L’ALBI 
DE L’ARXIU NACIONAL 
DE CATALUNYA (ANC 
01-989). Abril 2019 

“Capbreu de Granollers, any 1576”. Capbreu de l’any 1576 que 
recull les confessions de masos i peces de terra, situats a la 
parròquia de Granollers de Rocacorba, a favor de Pere Galceran 
Cartellà, senyor de les baronies de Granollers i de Falgons. 1576-
1577. Volum. 62 f. Paper. 3 fulls solts.  
Patrimoni de la família de la baronia de l’Albi. 

BC-Alòs-Moner, llibre 
55. R. 28802 

“El Colegio Seminario de la adbocación de San Prudencio de la 
ciudad de Vitoria y los patrones del dicho Seminario LIX mill DCC 
VIIIo maravedís y medio de juro al quitar a XX mill el millar situados 
en Millones de Burgos por cuenta de los CCCo LX mill ducados de 
la quarta, quinta y sesta situación”. “Juro al quitar” per valor de 
59.708 maravedís i mig atorgat pel rei Felip IV a favor del Col·legi 
Seminari sota l’advocació de san Prudenci de Vitòria i els seus 
patrons, sobre els impostos de Burgos. 1643. Volum. 16 f. 
Pergamí. Enquadernació de pergamí. 

BC-Alòs-Moner, llibre 
56. (R. 29901) 

 

“Sitio y defensa de Colliubre. Relación verdadera de lo acaecido en 
el Exército del Rosellón desde la llegada del General Conde de la 
Unión hasta la rendición de la Plaza de Coullibre, con una noticia 
de su situación local, gente que la guarnecía, auxilios que tubo, 
defensas y capitulaciones”. 1794, abril, 14 - 1794, maig, 27. Volum. 
Sf. Enquadernació de mitja pell. Castellà. (Unitat traspassada de 
l'Arxiu Nacional de Catalunya, abril 2021) 

BC-Alòs-Moner, llibre 
57. (R. 29902) 

 

“Patrimoni de Alós y Barrera”. Llibre, a manera de llevador, amb: 
una relació d'entitats de Barcelona beneficiades per obres pies de 
la casa Alòs i Barrera amb les respetives sumes; bens immobles 
amb les seves característiques, títols de propietat i assentaments 
de cobraments de llogaters (entre altres, en els carrers Carders, 
sant Pere més baix, Mònec i Mitjà); censos, collites de la finca de 
Viladecans anomenada Quadra Burgesa, comptes de la Torre 
d'Horta, del patrimoni i delmes de Moià, relació de censos que 
presta el patrimoni  d'Alòs i Barrera amb els seus imports i 
beneficiaris. Acompanya, el llibre, sense relligar, el contracte privat 
del lloguer de l'Hostal de la Bona Sort signat entre Ignasi Miquel de 
Sallès i d'Alòs, propietari de l'immoble, i Carles Piana; una carta de 
Anton Lligadas dirigida a Ignasi Sallés tractant de les garbes de 
Viladecans i notes diverses. 1815 – 1834. Volum. Sf. 
Enquadernació de pergamí. Castellà i català. (Unitat traspassada 

https://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29502&valuesearch=29901&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
https://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29503&valuesearch=29902&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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de l'Arxiu Nacional de Catalunya, abril 2021) 
 

 

 

LLISTA DE COMPONENTS 

2. CAPSES 

 

CAPSA 1 – Moner (Camprodon) 

Carpeta 1  

 Camprodon (closes, prats, molí...) 1390-1595 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-
Moner,  
capsa 1, 
carpeta 1/1 
 

1390, març, 6. 
Camprodon  

 

Jaume Morer, fill del difunt Ponç Morer, de Camprodon, 
amb el consens de Joan Guerau, rector de l’església de 
[Sant Miquel] de Cavallera i curador del dit venedor, ven a 
Llorenç Moner de la Ral, de la parròquia de Sant Pau de 
Segúries, dues feixes de terra, situades a l’horta que és 
prop del pont nou de la vila de Camprodon, pel preu de 99 
sous de tern de Barcelona. Pergamí.R. 29387. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 1/2 

1451, maig, 6. 
Camprodon 

Margarida, esposa de Joan Martí, abans de la parròquia 
de Queralbs, de la vall de Ribes, i ara habitant de la vila 
de Camprodon, filla i hereva universal del difunt Joan de 
“Moronibus”, de la vila de Camprodon, amb el consens del 
seu marit, ven a Narcís Borda, paraire de draps de llana, 
de la vila de Camprodon, una closa “indevesiam cibare et 
arbore”, situada dins la parròquia de Camprodon, prop del 
pont nou de la vila, amb aigua per regar, per 35 lliures de 
moneda de tern de Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 1/3 

 

1509, agost, 7. 
Camprodon 

Pere Moner, paraire de la vila de Camprodon, fill i hereu 
universal del difunt Bernat Moner, notari de la vila de 
Camprodon, ven a Miquel Esteve, habitant de la dita vila, 
la quarta part d’un molí, dit “co[...]ter” d’en Minyana, situat 
fora de la muralla de Camprodon, al lloc dit la plaça d’en 
Minyana, pel preu de 22 lliures de moneda de Barcelona. 
Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 

1509, agost, 7. 
Camprodon 

Miquel Esteve, paraire, de la vila de Camprodon, ven a 
Pere Moner, fill i hereu universal del difunt Bernat Moner, 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28876&valuesearch=29387&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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1, carpeta 1/4 

 

notari, un censal mort de 22 sous de cens anual, per raó 
del preu de la quarta part del molí dit d’en Minyana, situat 
fora de les muralles de Camprodon, a lloc dit a la plaça 
d’en Minyana. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 1/5 

 

 

1524, febrer, 24. 
Barcelona 

 

Anna Beneta Romeva, Antic Miquel, Joaquim Boixeda, 
mercader, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Jaume 
Boixeda, mercader i ciutadà de Barcelona, i de donya 
Oliva Beneta, hereus universals del dit Jaume Boixeda, 
donen a Pere Moner, paraire, de la vila de Camprodon, 
“de parentela nostra”, una peça de terra dita “la Closa 
larga” d’en Boixeda, situada a la parròquia de Santa Maria 
de Camprodon, al lloc dit “dellà lo pont”, la qual tenen sota 
domini del monestir de Sant Pere de Camprodon. 
Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 1/6 

1550, juliol, 16. 
Camprodon 

 

Pere Folcrà, fill i hereu universal del difunt Bernat Folcrà, 
mercader de la vila de Camprodon, ven a Bernat Moner, 
mercader de la dita vila, una closa situada al cap del pont 
nou, pel preu de 20 lliures de moneda de Barcelona. 
Segueix àpoca. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 1/7 

1555, gener, 31. 
Camprodon 

Pere Folcrà, paraire de la vila de Camprodon, reconeix a 
Bernat Moner, mercader de la dita vila, un augment del 
preu de la venda d’un prat, situat al cap del pont nou de la 
vila de Camprodon, de 16 a 20 lliures de Barcelona. 
Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 1/8 

1562, novembre, 
4. Camprodon 

Pere Carbonell, paraire, de la vila de Camprodon, ven a 
Pere Moner, mercader, de la dita vila, un camp situat fora 
de les muralles de la vila de Camprodon, prop del portal 
dit del Carme, per 3 ducats d’or d’Aragó. Segueix àpoca 
de data posterior (1562, novembre, 24). Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 1/9 

1563, desembre, 
27. Camprodon 

Antoni Llorenç Valentí, abat i comanador del monestir de 
Sant Pere de Camprodon,  lliura i aprova a Pere Moner 
l’addició de 6 lliures de Barcelona sobre unes peces de 
terra que Pere Carbonell, parador de la vila de 
Camprodon, va fer-li. Rep 30 sous de Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
1/10 

1565, agost, 28. 
Camprodon 

Benet Clarà, paraire, de la vila de Camprodon, ven a Pere 
Moner, mercader, de la dita vila, un camp situat al lloc dit 
el Turó, fora de les muralles de la vila de Camprodon i 
prop del portal dit del Carme, pel preu de 15 lliures i 3 
sous de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data. 
Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
1/11 

[1566 o post?] Lliurament de la possessió personal que Benet Clarà, 
paraire, de la vila de Camprodon, fa a Pere Moner, 
mercader de la dita vila, d’un camp situat fora de les 
muralles de la vila de Camprodon, al lloc dit el Turó, prop 
de la font dita del Carme, que el dit Benet va vendre al dit 
Pere el 28 d’agost del 1566. Pergamí. 

BC-Alòs- 1569, juny, 6. Joan Morató, notari de la vila de Sant Pau, Gabriel Sivilla, 
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Moner, capsa 
1, carpeta 
1/12 

Camprodon mercader, Miquel Folcrà, “colonus” de la vila de 
Camprodon, i Rafaela Folcrana, vídua de Joan Folcrà, 
paraire de la vila de Camprodon, tutors i curadors de les 
persones i els béns dels fills pubills del dit difunt i de la 
dita Rafaela, venen a Pere Moner, mercader, de la dita 
vila, una closa o prat situat al cap del pont nou, fora de la 
muralla de la vila, pel preu de 9 lliures de moneda de 
Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data. Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
1/13 

1577, febrer, 26. 
Camprodon 

Benet Magrià, prevere beneficiat de l’església de Santa 
Maria de Camprodon, Joan Ferrer, àlies Martí, paraire, de 
la vila de Camprodon, i la seva esposa  Maria Anna, 
venen a Esteve Moner, també prevere beneficiat de 
Camprodon i curador de les persones i béns dels fills 
pubills del difunt Pere Moner, de la dita vila, una closa o 
prat situat a la parròquia de la vila de Camprodon, pel 
preu de 50 lliures de moneda de Barcelona. Segueix 
àpoca de la mateixa data. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
1/14 

1578, maig, 23. 
Camprodon 

Bernat de Cardona, abat del monestir de Sant Pere de 
Camprodon, de la diòcesi de Girona, lliura i aprova la 
compra d’una closa (venuda el 27 de febrer de 1577) feta 
per a Esteve Moner, prevere i tutor dels fills pubills del 
difunt Pere Moner, mercader de la vila de Camprodon. 
Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
1/15 

1579, novembre, 
19. Camprodon 

Benet Magrià, prevere de la vila de Camprodon, Joan 
Ferrer, paraire i usufructuari, i Maria Anna, esposa del dit 
Joan, senyora útil i propietària dels béns que van ser del 
difunt Joan Magrià, notari de la vila de Camprodon i pare 
del dit Benet, venen a Esteve Moner, prevere de 
Camprodon i tutor i curador de les persones i els béns 
dels fills pubills del difunt Pere Moner, mercader de 
Camprodon, dos prats contigus situats en el cap del pont 
nou de la vila de Camprodon, pel preu de 40 lliures de 
moneda de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data. 
Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
1/16 

1580, agost, 6. 
Camprodon 

Bernat de Cardona, abat del monestir de sant Pere de 
Camprodon, lliura i aprova a Esteve Moner, prevere de la 
dita vila, la possessió de les closes situades en el cap del 
pont nou de Camprodon que el prevere Benet Magrià, 
Joan Ferreres àlies “Merti” i la seva esposa Maria Anna li 
havien venut. Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
1/17 

1591, juny, 
18/1592, abril, 9. 
Barcelona 

Còpia de la venda d’un molí fariner situat a la parròquia de 
Camprodon i de les àpoques de pagament (1595, octubre, 
12. Barcelona), feta pel notari de Barcelona Galceran 
Francesc Calopa. 8 f. Foli. 
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1591, juny, 18. Barcelona. Onofre Roder, paraire de draps 
de llana, de la vila de Camprodon, ven a Esteve Moner, 
prevere beneficiat de l’església de Camprodon i tutor i 
curador de la persona i els béns de Ferran Moner, 
mercader de la vila de Camprodon, fill i hereu universal 
del difunt Pere Moner, mercader de la vila de Camprodon, 
un molí fariner, dit “del Coder”, juntament amb dues cases 
pertanyents al dit molí, situat a la parròquia de 
Camprodon, prop del monestir de Sant Pere, pel preu de 
450 lliures de moneda de tern de Barcelona.  

1591, juny, 18. Barcelona. Àpoca de pagament de 50 lliures 
de moneda de Barcelona pel preu del dit molí fariner. 

1592, febrer, 15. Barcelona. Àpoca de pagament de 100 lliures 
de moneda de tern de Barcelona pel preu del dit molí fariner. 

1592, abril, 9. Barcelona. Àpoca de pagament de 40 lliures de 
moneda de pel preu del dit molí fariner. 

                1591, novembre, 16. Àpoca de pagament de 29 lliures pel 
preu del dit molí fariner. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
1/18 

1595, abril, 7. 
Camprodon 

Joan Puig, teixidor de lli, de la vila de Camprodon, lliura a 
Jerònima Moner, vídua de Bernat Moner, mercader, de la 
dita vila, la possessió d’un camp o part d’un camp, que 
havia estat venut pel dit Joan Puig al dit Bernat Moner l’11 
de març del 1593, per 12 lliures de Barcelona. Pergamí.  

 

CAPSA 1  

Carpeta 2 
Camprodon, 1863-Puigcerdà, 1866: 

Jacinto Morales i Bonafont i el seu fill José de Solà Morales, veïns de Batet (de la 
Serra), contra Joaquim Manuel de Moner, veí de Fonz (prov. d’Osca). Per l’obertura de 

finestres en una paret mitgera. Còpies dels instruments que formaven part de la causa i, 
més concretament, dels de la part demandada. (70 f.) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 2/1 

1863, gener, 9. 
Camprodon 

Sol·licitud de celebració de judici de Conciliació. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 2/2 

1863, gener, 12. 
Camprodon 

Judici de conciliació. 1 f. Foli 

BC-Alòs-
Moner, capsa 

1863, novembre, Declaracions de testimonis de la part demandant. Còpia. 1 
f. Foli.  
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1, carpeta 2/3 4. Puigcerdà 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 2/4 

1864, febrer, 29. 
Fonz 

Notificació d’exhorts a la part demandada. Còpia. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 2/5 

1864, maig, 10. 
Puigcerdà 

Presentació de la demanda. Còpia. 2 f. Foli 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 2/6 

1864, juny, 25. 
Tamarit de Llitera 

Notificació de la causa a la part demandada. Còpia. 2 f. 
Foli.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 2/7 

1864, agost, 12 Declaracions de testimonis de la part demandant. Còpia. 2 
f. Foli 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 2/8 

1864, agost, 23. 
Puigcerdà 

Declaracions de testimonis de la part demandant. Còpia. 1 
f. Quart.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 2/9 

1864, setembre, 
25. Puigcerdà 

Joaquin de Alberni, jutge de Puigcerdà, dicta sentència 
condemnant a Joaquim Manuel de Moner a pagar les 
costes judicials (23 de setembre de 1864). Còpia. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
2/10 

[1864]. 

 

Observacions del jutjat de Puigcerdà. 1 f. Quart. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
2/11 

1865, juliol, 8. 
Puigcerdà 

Acte. 1 f. Foli. 
 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
2/12 

1865, setembre, 7. 
Puigcerdà 

Acte. Certificat. 8 f. Foli.  
 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
2/13 

1865, novembre, 
14-1866, maig, 7. 
Puigcerdà 

Declaració de testimonis de la part demandada. 44 f. Foli.  
 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 
2/14 

1866, maig, 30. 
Puigcerdà 

Francisco Camarero, jutge de Puigcerdà, dicta sentència 
condemnant al denunciat Joaquim Manuel de Moner a 
tapiar les finestres de la façana lateral de la seva casa de 
Camprodon. 4 f. Foli.  

 

CAPSA 1  
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Carpeta 3 
Camprodon (1284-1852) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 3/1 
 

1284, març, 11 Bernat de Maruny i Pere de Ferreres de Borgonyà, en tant 
que àrbitres en el plet entre Pere de Pratdavall, de la 
parròquia de Santa Maria de Camós, d’una banda, i 
Bernat de Bellsolà, de la mateixa parròquia, de l’altra, 
sobre la “viam seu carrariam” que el dit Pere de Prat 
afirmava tenir pel camp Dalmany, honor del dit Bernat de 
Bellsolà, estableixen com es transitarà per aquesta via. 
Pergamí. R. 29388. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 3/2 
 

1284, juliol, 22 Pere de Rovellons, de la parròquia de Sant Aniol (de 
Finestres), i la seva esposa Ermessenda reconeixen ser 
homes propis i sòlids d’Arnau de Sotera, sagristà de 
Santa Maria de Finestres, amb tota la descendència, per 
raó de la masoveria de Rovellons. Pergamí. R. 29389. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 3/3 

1328, abril, 24 Bernat de Vallespir ven a Pere de Sella i al seu fill, el 
també Pere de Sella, habitants de Camprodon, un forn. 
Pergamí mutilat.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 3/4 
 

1512, setembre, 7. 
Camprodon 

Beatriu de Bac, monja del monestir de Sant Daniel de 
Girona i prioressa del monestir de Sant Nicolau de 
Camprodon, estableix en emfiteusi a Pere Moner, habitant 
de la vila de Camprodon, el mas Ricolf, situat en el veïnat 
de Taulat, de la parròquia de Santa Maria de Camprodon, 
a canvi d’un cens anual de 22 sous de moneda de 
Barcelona pel Nadal, pel preu d’un ducat d’or. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 3/5 

1554, setembre, 
29. Ribes 

Pere Mauri, llaurador, senyor útil del mas de Mauri, del 
veïnat de Ribes Altes, de la parròquia de Santa Maria de 
Ribes, ven a Joan Riquer, llaurador, també del mateix 
veïnat i parròquia, una casa i cort i uns camps del dit mas 
de Mauri, per 18 lliures i 10 sous de moneda de 
Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 3/6 

1617, març, 1. 
Camprodon 

Pere Capdevila, muler, de la vila de Camprodon, ven a 
Pere Moner, mercader, de la dita vila, un censal mort de 
20 sous de moneda de Barcelona de pensió anual, per 20 
lliures de Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data. 
Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 3/7 

1642, gener, 5. 
Castell de 
Montesquiu 

Lluís Descatllar, senyor directe del castell i la parròquia de 
Sant Feliu de Rocabruna, redueix a mossèn Francesc 
Moner i de Puigmarí, donzell, habitant de Camprodon, el 
cens que presta pels masos de la Quera d’Amunt i 
Serradell, situats al veïnat de Freixenet de Camprodon, a 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28876&valuesearch=29387&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28879&valuesearch=29389&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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un cens de 25 sous. Segueix l’àpoca de pagament de les 
dites 50 lliures. 6 f. Quart. Amb cobertes de pergamí 
reutilitzat.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 3/8 

1852, agost, 30. 
Camprodon 

Certificació de registre d’hipoteca. 1 f. Foli. 
 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
1, carpeta 3/9 

1852, setembre, 7. 
Camprodon 

Certificat fet per Pere Saló, síndic de l’Ajuntament de 
Camprodon l’any 1840, quan José Campalans, 
comissionat subaltern d’arbitris d’amortització del partit 
(judicial) de Ribes (de Freser), demarcació de Ripoll, va 
fer l’inventari de l’arxiu del monestir de Camprodon (16 de 
juny de 1840), amb motiu del confiscament de l’arxiu del 
dit monestir (segons ofici de l’1 de juny el 1840, del 
comissionat principal). El certificat reprodueix el dit 
inventari, una llista de capbreus dels segles XIII (1209) a 
XIX (1801) i lligalls de pergamins (també dels priorats de 
Ridaura i Sant Joan les Fonts). En l’inventari apareix un 
lligall de pergamins “referentes a la institución de Moner 
de Freyxanet”. 8 f. Foli. 

 

CAPSA 2 – Moner (Camprodon) 

Carpeta 1 (1515-1613) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 1/1 
 

1515, agost, 7. 
Camprodon 

Guillem “Xerà”, moliner, de la vila de Camprodon, ven a 
Pere Moner, paraire, de la dita vila, fill i hereu universal del 
difunt Bernat Moner, notari de la dita vila, un censal mort 
de 8 sous de pensió anual per la quantitat de 8 lliures de 
moneda de Barcelona, mitjançant el qual el dit Pere 
Moner pagarà la compra d’un pati de carrer, situat prop de 
la plaça coneguda vulgarment d’en Minyana, i un hort, 
situat damunt del carrer de Santa Maria. Pergamí. R. 
29390. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 1/2 

1518, agost, 24. 
Camprodon 

Joan Pasqual, abat del monestir de Sant Pere de 
Camprodon, lliura, aprova, ratifica, confirma i estableix de 
nou a Pere Moner, mercader, de la vila de Camprodon, la 
possessió de la meitat d’una casa amb pati de terra, 
situada al carrer Major de la dita vila, que té aquest i els 
seus avantpassats sota domini directe i alou franc del dit 
monestir. Pergamí. R. 29391. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 

1520, febrer, 28. Gaspar de Vilamala, cavaller, domiciliat a la parròquia de 
Sant Esteve, del vescomtat de Bas, ven a Pere Sunyer, 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28880&valuesearch=29390&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28880&valuesearch=29390&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28881&valuesearch=29391&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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2, carpeta 1/3 Camprodon 

 

llaurador, del veïnat d’Abella, de la parròquia de (Sant 
Martí de) Vilallonga, una casa, que té per compra feta a 
Pere Mor, àlies Petit, de la vila de Sant Joan de les 
Abadesses, situada a la vila de Camprodon, al carrer 
Major, per 47 lliures de moneda de Barcelona que 
s’abonen de la següent manera: 28 lliures en numerari, 2 
lliures que es van pagar al prevere de la vila de 
Camprodon i les 17 restants mitjançant un censal mort de 
17 sous de pensió anual. Segueix àpoca de la mateixa 
data. Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 1/4 

1524, agost, 25. 
Camprodon 

Antoni Guillot, sabater, de la vila de de Camprodon, 
procurador (1520, agost, 7) de Pere Sunyer, del veïnat 
d’Abella, de la parròquia de Sant Martí de Vilallonga, ven 
a Clement Armanyac, mercader de la vila de Camprodon, 
la meitat d’una casa situada al carrer conegut vulgarment 
com el carrer Major de la dita vila, pel preu de 25 lliures de 
Barcelona que s’abonen de la següent manera: 15 lliures 
en un primer pagament ja fet i les 10 restants en el 
moment present. Segueix àpoca de la mateixa data. 
Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 1/5 

1533, maig, 15. 
Camprodon 

Climent d’Armanyac, mercader, de la vila de Camprodon, 
ven a Domènec de “Furas L[...]chavo Mensolet dels 
Forchs”, traginer, habitant de la vila de Camprodon, una 
casa situada al carrer Major, pel preu de 42 lliures de 
moneda de Barcelona. Salva el cens de l’Almoina de la 
caritat de Camprodon de 17 sous anuals. Segueix àpoca 
de la mateixa data. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 1/6 

1552, abril, 30. 
Camprodon 

Elisabet Anastàsia Oliveres, àlies Colobrans, vídua de 
Dalmau Oliveres, àlies Colobrans, muler de Camprodon i 
hereu universal del seu avoncle Antoni Colobrans i la seva 
esposa Caterina, ven a Bernat Moner, mercader de la dita 
vila, un casal i pati derruït, situat al carrer conegut 
vulgarment com de la Costa de la dita vila, pel preu de 9 
lliures de moneda de Barcelona. Segueix àpoca de la 
mateixa data. Pergamí 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 1/7 

1557, març, 28. 
Monestir de Sant 
Pere de 
Camprodon 

Bernat de Santgermà, àlies Majoral, prevere, de la vila de 
Camprodon, ven a Bernat Moner, mercader de la dita vila, 
una casa, que té per compra feta a Joan Guiu, sabater, de 
la parròquia de (Sant Martí) de Vilallonga (1555, 
novembre, 3), situada “in capite inferiori” de la plaça 
Major, dita vulgarment la casa de mestre Gràcia i 
antigament la casa d’en Domenge, pel preu de 37 lliures i 
12 sous de moneda de Barcelona. Segueix àpoca de la 
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mateixa data. Pergamí.  
BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 1/8 

1558, març, 11. 
Camprodon 

Antoni Llorenç Valentí, abat del monestir de Sant Pere de 
Camprodon, procurador del noble Galceran de Cruïlles i 
de Santa Pau (1554, abril, 16), lliura, aprova i estableix de 
nou a Bernat Moner, mercader de la vila de Camprodon, 
dues cases, una situada al carrer Major i una altra al 
carrer del Teixidors i del Forn, de la dita vila, dos horts, un 
situat al lloc conegut vulgarment com a de Gatillepis o 
d’en Grasell i l’altre a l’horta de Paradella, i dues closes, 
una situada entre i el camí reial, al rec de molí de Joan 
Magrià, i l’altra sota el camí real, al rec del molí, a canvi 
d’un cens de 18 diners de moneda de Barcelona a pagar 
per la festivitat de Sant Miquel de setembre. Pergamí 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 1/9 

1560, març, 15. 
Camprodon 

Climent Carbonell, prevere de la vila de Ripoll, procurador 
substitut de Francesc Alamany Descatllar, donzell, 
domiciliat al castell de Montesquiu (procura del 1556, 
maig, 12), i procurador de Pere de Roset, monjo i 
dispensador major del monestir de Santa Maria de Ripoll i 
cambrer del monestir de Sant Pere de Camprodon, lliura a 
Bernat Moner, mercader de la vila de Camprodon, la 
possessió corporal d’una casa situada a la plaça Major, 
dita la casa de mestre Gracià, comprada per aquest 
(1557, març, 28) a Bernat de Santgermà, àlies Majoral, 
prevere. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 
1/10 

1560, juliol, 7. 
Camprodon 

Miquel Bellveser, prevere, de la vila de Camprodon, lliura 
a Bernat Moner, mercader de la vila de Camprodon, la 
possessió corporal d’una closa situada en el cap del pont 
conegut vulgarment com el pont Nou, fora de la muralla, 
comprada per aquest (1550, juliol, 16) a Pere Folcrà, 
paraire, de la dita vila, pel preu de 20 lliures de moneda 
de Barcelona. Rep 3 lliures de moneda de Barcelona. 
Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 
1/11 

1561, maig, 10. 
Barcelona 

Cília, àlies Cecília Palomera, vídua de Miquel Palomer, 
paraire de draps de llana, ciutadà de Barcelona, ven a 
Bernat Moner, mercader, habitant de la vila de 
Camprodon, un pati situat a la dita vila, “subtus hortos 
inferius”, al lloc conegut vulgarment com el molí de fora, i 
dos horts contigus i uns altres de separats, situats a 
l’Horta de la dita vila, al lloc conegut vulgarment com el 
Clot, prop de l’honor dit de Cantallops, per 12 lliures de 
moneda de Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 

1562, novembre, 
20. Camprodon 

Joan Mas Gibert, muler, de la vila de Camprodon, ven a 
Pere Moner, mercader, de la dita vila, la meitat d’una 
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2, carpeta 
1/12 

casa, situada en la dita vila, en el carrer Major, pel preu de 
20 lliures de Barcelona. Aquesta venda es realitza per 
redimir els deutes pels censals morts venuts pel seu difunt 
pare Jordi Mas Gibert, muler, de la dita vila, que gravaven 
la casa. Segueix àpoca de la mateixa data. Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 
1/13 

1563, novembre, 
25. Camprodon 

Joan Mas Gibert, muler, oriünd de la vila d Camprodon, 
ara llaurador de la vila de Colomers, ven a Pere Moner, 
mercader, de la vila de Camprodon, tot el dret d’una casa i 
de la meitat d’un hort, pel preu de 31 lliures i 4 sous de 
moneda de Barcelona. Salva el cens de l’Almoina de la 
caritat de Camprodon de 17 sous anuals i el benefici de 
sant Tomàs de l’església de Santa Cecília de Molló de 24 
sous anuals. Segueix àpoca de la mateixa data. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 
1/14 

1566, febrer, 27. 
Monestir [de Sant 
Pere de 
Camprodon] 

Joan Gualbert, prior i vicari general del monestir de Sant 
Pere de Camprodon, amb el consens del capítol del 
monestir, estableix en emfiteusi a Gabriel Xambó, teixidor, 
habitant de la vila de Camprodon, dos patis contigus 
derruïts, situats en el carrer dit de Santa Maria, fora de les 
muralles, a cens, d’una banda, d’1 diner de Barcelona 
anual per sant Miquel de setembre, i, de l’altra, de 12 sous 
de Barcelona anuals d’un censal mort també per Sant 
Miquel. Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 
1/15 

1578, novembre, 
17. Camprodon 

Bernat Llull, teixidor de lli, de la vila de Camprodon, ven a 
Bartomeu de “Ser”, moliner, de la dita vila, un pati de 
cases, situat darrera de la casa del venedor i al costa de 
la casa del comprador, a la plaça d’en “Cambra”, pel preu 
de 7 lliures de moneda de Barcelona. Segueix àpoca de la 
mateixa data. Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 
1/16 

1587, desembre, 
30. Camprodon 

Francesc Jordi Mas Gibert, oriünd de la vila de 
Camprodon, habitant de la parròquia de Sant Mamet de 
Riumors, del comtat d’Empúries, fill i hereu universal del 
difunt Jordi Mas Gibert, muler, de la vila de Camprodon, i 
de la seva esposa Gabriela, lliura a Bernat Moner, 
mercader, habitant de la dita vila, els drets d’una casa 
situada en el carrer Major de la vila de Camprodon, que el 
dit Bernat Moner li havia comprat per 10 lliures de 
Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 
1/17 

1610, maig, 17. 
Monestir de Sant 
Pere de 
Camprodon 

 

Gabriel Marcer, àlies Senyoret, hostaler de la vila de 
Camprodon, reconeix a Felip Jordi, abat del monestir de la 
vila de Sant Pere de Camprodon, tenir, sota el domini 
alodial del dit monestir, un pati, situat en el carrer de la 
Font, a cens d’1 diner a pagar per Sant Miquel de 
setembre, i un hort, situat a l’Horta de la Parellada. 13 
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sous i 4 diners. L’abat, al seu torn, aprova, ratifica, 
confirma i li estableix de nou els dits pati i hort per 13 sous 
i 4 diners de Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 
1/18 

1613, agost, 24. 
Camprodon 

Gabriel Marcer, paraire de llana i hostaler, de la vila de 
Camprodon, ven a Pere Moner, mercader, de la dita vila, 
un casal o casa derruïda, situada en la dita vila, en el 
carrer conegut vulgarment com el carrer del Forn, pel preu 
de 35 lliures de moneda de Barcelona que s’abonen de la 
següent manera: 18 lliures en numerari i les 17 restants 
mitjançant un censal mort de 17 sous de pensió anual. 
Segueix àpoca de la mateixa data. Pergamí.  

BC-Alòs-
Moner, capsa 
2, carpeta 
1/19 

1550-1575 

 

Quadern de rebuts de Bernat i de Pere Moner, mercaders 
de la vila de Camprodon.   Quadern. 20 f. Quart. Paper. 1 
full solt.  Deteriorat. 

 

CAPSA 2 – Moner  

Carpeta 2 (1173-1683) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/1 

1173, gener, 25 

 

Guillem Jordà fa testament, en presència del seu fill 
Bernat, de Guillem i Arnau de “Penediz” i de Ponç de 
Vinyal, als quals encarrega de repartir tots els seus 
béns, en què deixa el seu cos per ser enterrat a Santa 
Maria i Santa Margarida amb una peça de terra del 
mas de “[...]alaneg”, diverses deixes pietoses a 
esglésies de la vall de Bianya i a monestirs gironins 
com els Ridaura, el mas de Conangles al seu fill 
Ramon però amb la condició que en cas que el seu 
altre fill Guillem, germà de Ramon, pagués al seu dit 
germà la quantitat de 150 sous, el mas seria de 
Guillem. Per últim, deixa al dit fill Guillem tot el seu 
honor. Pergamí. R. 29399. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/2 

1367, agost, 11. 
Olot 

 

Bartomeu Feló, prevere beneficiat de l’altar del Sagrat 
Cor de l’església de Sant Esteve d’Olot, establert pel 
difunt Antoni de Costa, de la dita vila, lliura a 
Berenguer de Vila, fill i hereu universal del difunt 
Berenguer de Vila, de la parròquia de Sant Pere 
Despuig de Bianya, la batllia dels masos, masoveries, 
bordes, rèdits i altres drets que el dit prevere té per 
raó del dit benefici a la vall de Bianya, per tal de 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28882&valuesearch=29399&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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recaptar els censos, tasques i altres agrers i drets. 
Pergamí. R. 29400. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/3 
 

1566, maig, 5. Olot Pactes nupcials entre Ferriol Masdesaxars, paraire, fill 
legítim de Joan Masdesaxars, llaurador, de la 
parròquia de Sant Esteve d’Olot, i de la seva esposa 
la difunta Joana, d’una banda, i Caterina, donzella, 
filla legítima del difunt Bartomeu Comalats, habitant, 
en el temps de la seva mort, del mas Sala, de la 
parròquia de Santa Maria de Batet (de la Serra), de la 
baronia de Santa Pau, i de la seva esposa Elvira, de 
l’altra. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/4 

[15]79, [...] 
Camprodon 

 

Arnau de Santgermà, àlies Majoral, [...] ven a Miquel 
“Domens”, mercader, de la vila de Camprodon, la 
meitat d’un mas[...] per 40 lliures de moneda de 
Barcelona: 34 lliures [] i les restants 6 lliures [...]. 
Segueix àpoca. Pergamí mutilat. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/5 

15[...], maig, 20. 
Camprodon 

 

Establiment en emfiteusi a Rafael Toralles, paraire, de 
la vila de Camprodon, d’una peça de terra, situada 
fora de la muralla, prop del portal conegut vulgarment 
com del Carme, de la vila de Camprodon, a canvi d’un 
cens de 2 sous de Barcelona a pagar per la festivitat 
de Sant Miquel del mes de setembre. Pergamí mutilat.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/6 

1603, abril, 14. 
Camprodon 

Pere Cordomí, llaurador, de la parròquia de Sant 
Martí de Vilallonga (de Ter), de la vegueria de 
Camprodon, ven a Joan Martell “Fabro”, ferrer, de la 
vila de Camprodon, una peça de terra de camp 
sembrat, situada al lloc dit el Pla de la Serra “Debeja”, 
de les pertinences del mas Cordomí, que té pel 
senyor del castell de la Roca de Pelançà, pel preu de 
16 lliures i 1 sou de moneda de Barcelona que 
s’abonen de la següent manera: 7 lliures i 9 sous a 
Joan Cantí, de la dita parròquia i les restants 8 lliures i 
12 sous al dit venedor. Segueix àpoca de la mateixa 
data. Pergamí mutilat.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/7 

1611, setembre, 
15. Sant Joan de 
les Abadesses 

Llorenç Descallar, de Sant Joan de les Abadesses, 
ven a Jerònim Artés, llaurador, de la parròquia de 
Sant Joan de les Abadesses, el mas dit “Mutix”, amb 
un casal derruït, que el venedor havia comprat a 
Antònia Descatllar, domiciliada en la vila de la Pobla 
de Lillet, pel preu de 440 lliures de moneda de 
Barcelona. Segueix la firma per raó de domini de la 
dita venda per Antoni “Sprer”, canonge i cambrer de 
l’església de Sant Joan de les Abadesses, qui rep del 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28883&valuesearch=29400&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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comprador 45 lliures de Barcelona. Pergamí.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/8 

1612, desembre, 8 Joan Oliveres, notari de la vila d’Olot, reprodueix un 
instrument d’àpoca (1612, desembre, 8) en què 
Esteve Calça, courer, de la vila d’Olot, reconeix haver 
rebut de J[...]italo”, ferrer, de la dita vila, 20 punyeres 
de forment per 10 anys, a raó de dues punyeres 
anuals, com a cens per una casa situada al carrer de 
Sant Rafael de la dita vila, que havia estat de Pere 
Abelló, ferrer, i que el dit Esteve va donar a l’abat de 
Ripoll la proppassada festivitat de Santa Maria del 
mes d’agost. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/9 

1614, febrer, 4 Còpia de la venda que Francesc Pi, llaurador, del mas 
d’Espuella, de la parròquia de Santa Maria 
d’Argelaguer, fa a Joan Brunell D’Avall, fill pubill del 
difunt Quirze Brunell Devall, llaurador, de la parròquia 
de Tortellà, i de la seva esposa Marconiata, d’un 
censal mort de 6 lliures de pensió anual, per la 
quantitat de 120 lliures de moneda de Barcelona 
(1621, juny, 7. Tortellà), feta pel notari de la vila de 
Besalú Josep “Goltar”. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/10 

1683, setembre, 
10. Santa Fiora 

Ludovico Sforza, duc de Segni i d’Onano i comte de 
Santa Fiora, concedeix el doctorat en sacra Teologia 
a Francisco Marcelo Pérez, prevere de Saragossa, 
presentat per Francesco Tarquini, de Santa Fiora, 
doctor en sacra Teologia, sota examen del també 
doctor Giovanni Battista Corradino, de Fara in Sabina. 
Vitel·la. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 2, carpeta 
2/11 

Sense data Felip Ubac, llaurador, de la parròquia de Santa Cecília 
de Molló, lliura a Gabriel Julià, mercader, de la 
mateixa parròquia, la possessió corporal d’una 
devesa, pertanyent al mas de “Berques”, dita la 
devesa del “Bolai” del Clos, situada a la dita 
parròquia, pel preu de venda de 12 lliures de 
Barcelona. Pergamí mutilat. 

 

CAPSA 3 – Moner (Camprodon) 

Carpeta 1 (1535-1811) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/1 

1535, maig, 26 Francesc Galí, senyor útil i propietari del mas dit la 
Masada, del veïnat de Faitús, de la parròquia de Sant 
Esteve de Llanars, reconeix ser home propi i sòlid de 
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Francesc Toralla, prevere beneficiat, del benefici de 
sant Jaume de Santa Maria de Camprodon. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/2 
 

1567 

 

Falta, només hi ha la camisa : “Concòrdia entre 
Jaume Estanyol, senyor de la casa d’Estanyol de S. 
Martí del Brull, i Francesc i Gabriel Camprodon, 
propietaris del mas Camprodon, de S. Cristòfol de 
Castanya. 1567)”. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/3 
 

1569, novembre, 
13 

 

Notes notarials sobre l’àpoca del preu de la venda, la 
firma per raó de senyoria i el lliurament de la 
possessió corporal dels masos Bolacell i Rovira, 
venuts per Pere Bolacell, pagès, de la parròquia de 
Sant Cristòfol de Bages, a Francesc Montserrat 
Domènec, notari de la vila de Camprodon, situats a la 
dita parròquia i a la de Sant Miquel de Pera. 2 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/4 

1591, novembre, 5. 
Camprodon 

Inventari dels béns del difunt Pal·ladi Moner, burgès 
de la vila de Camprodon. 12 f. Quart. 1 paper solt.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/5 

1612, desembre, 
10-22 

Fragment de protocol notarial del notari Francesc 
Montó Domènec, de l’any 1612. 16 f. Quart.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/6 

1616, agost, 10. 
Camprodon 

Marc Roca, llaurador, de la parròquia de Sant Martí 
de Vilallonga (de Ter), reconeix haver rebut de la seva 
esposa Margarida, filla de Joan Sunyer, llaurador, de 
la mateixa parròquia, i de la seva esposa Macaria, 50 
lliures de moneda de Barcelona que corresponen al 
dot matrimonial. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/7 

1639, agost, 1-
octubre 6. 
Camprodon 

1639, agost, 1. Camprodon: Còpia del 
reconeixement fet per Llorenç Espinet, moliner de 
farina, de la parròquia de Sant Martí de Vilallonga (de 
Ter), a Ramon Ribes, clergue, beneficiat de l’altar del 
cos de Crist de l’església parroquial del Santa Maria 
de Camprodon, de tenir una casa i un hort sota la 
senyoria directa del dit benefici (1664, setembre, 4. 
Camprodon), feta per Pere Benet Campà, notari 
públic de la vila de Camprodon. 

1639, octubre, 6. Camprodon: Còpia de 
l’aprovació i confirmació que fa el dit Ramon Ribes al 
dit Llorenç Espinet de les adquisicions, compres i 
permutes de cases, horts, masos i terres pertanyents 
al dit benefici, que aquest n’havia fet (1664, setembre, 
4. Camprodon), feta per Pere Benet Campà, notari 
públic de la vila de Camprodon. 4 f. Foli. 



 

 

42 

 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/8 

1641, juliol, 21. 
Camprodon 

Capítols matrimonials entre Joan Terrats, fadrí, 
pagès, de la parròquia de Sant Feliu de Rocabruna, 
fill del difunt Miquel Terrats, també pagès i de la dita 
parròquia, i de la seva esposa Antònia, d’una banda, i 
Eulàlia, donzella, filla de Ramon Sala, pagès, de la 
parròquia de Santa Cecília de Molló, i de la seva 
esposa Tecla. 8 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/9 

1643, juny, 26. 
Barcelona 

Gabriel Prats, prevere resident a Santa Maria del Mar 
de Barcelona, institueix un benefici personal en l’altar 
de sant Joan i sant Pau de l’església parroquial de 
Sant Pere de les Puel·les de 40 lliures de moneda de 
Barcelona. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/10 

1646, abril, 11 Testimoni d’una clàusula del testament d’Antoni 
Duran, burgès, de la vila de Perpinyà, fet per Josep 
Campà, notari públic de la vila de Camprodon. 2 f. 
Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/11 

1653, juny, 2[1]. 
Camprodon 

Miquel Torrent, llaurador, de la parròquia de Sant 
Feliu de Rocabruna, reconeix deure a Ponç Brandia, 
mercader, de la vila de Camprodon, 4 lliures i 18 sous 
de moneda de Barcelona pel preu d’una quartera de 
forment i una altra de fajol a pagar la propera festivitat 
de sant Miquel del mes de setembre. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/12 

1661, abril, 12. 
Parròquia de Sant 
Feliu de Rocabruna 

Capítols matrimonials entre Joan Pere Coma, fadrí, 
pagès, de la parròquia de Sant Andreu de Porreres, 
de la vegueria de Camprodon, i Maria, donzella, filla 
de Jaume Sala, pagès, de la parròquia de Santa 
Cecília de Molló, i de la seva esposa Magdalena. 8 f. 
Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/13 

1666, octubre, 26 Capbreu del benefici de l’altar de sant Jaume el Major 
i el Menor de l’església parroquial de Santa Maria de 
Camprodon. 18 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/14 

16[6 ]8, febrer, 22 Esborrany de l’inventari dels béns de Joan Pere 
Corones, amb motiu d’una execució de béns, a 
instància de Segimon Noguera i Francesc Renart, de 
la vila d’Olot, per un deute de 101 lliures i 19 sous de 
moneda d’argent catalana, i protesta del dit Joan Pere 
Corones en relació als quintars de ferro de les menes 
de Conflent i Ribes i les càrregues de carbó i argent 
que aquests li devien. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/15 

1666, [...], 20. Olot Joan Pere Corones, llaurador, de la parròquia de Sant 
Miquel de Setcases, reconeix deure a Segimon 
Noguera i Frantxo Renart, botiguer, de la vila d’Olot, 
91 lliures, 19 sous i 2 diners de moneda d’argent. 4 f. 
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Quart.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/16 

1668, febrer, 19. 
Camprodon 

Capítols matrimonials entre Sebastià Bertran, fadrí, 
retorcedor de llana, habitant de la vila de Camprodon, 
fill de Sebastià Bertran, paraire, de la parròquia de 
Sant Martí de Vilallonga, i de la seva esposa Caterina, 
i Margarida, donzella, filla del difunt Llorenç Birosta, 
pagès de la parròquia de Sant Pau de Segúries, i de 
la seva esposa Margarida Anna Gasconeta. 6 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/17 

1668, febrer, 20. 
Olot 

Frantxo Renart, botiguer, de la vila d’Olot, nomena 
procurador Segimon Noguera, botiguer, de la dita vila, 
per tal de demanar i rebre totes i cadascuna quantitat 
de diners. 2 f. Quart 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/18 

1679, setembre, 
13/1684, 
desembre, 10 

“Remicions y anquestas” de la cúria del veguer de 
Camprodon. 24 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/19 

1682, maig, 5. 
Camprodon 

Testament de Miquel Badia, de la vila de Camprodon. 
2 f. Foli 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/20 

1683, maig, 25 

 

Testimoni d’àpoca de pagament feta per Àngel Igosa, 
prior del monestir del Carmel de Camprodon, de 23 
lliures i 14 sous de Barcelona a Josep Monells (24 de 
maig de 1682), fet per Benet Blanc, notari públic de la 
vila de Camprodon. 4 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/21 

1686, juny, 13. 
Camprodon 

Domènec Homs, llaurador, del veïnat de Freixenet, de 
la parròquia de Santa Maria de Camprodon, reconeix 
deure a Francesc de Toralla 15 lliures de moneda 
d’argent de Barcelona pel preu de 10 quarteres de 
blat xeiva que li havia comprat. 4 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/22 

1697, gener, 22. 
Camprodon 

Trasllat dels capítols matrimonials entre Pal·ladi 
Palomer, fadrí, pagès, del veïnat de Freixenet, de la 
parròquia de Santa Maria de Camprodon, fill de Benet 
Palomer, també pagès de la dita parròquia, i Maria, 
donzella, filla de Pere Figuera, pagès de la parròquia 
de Sant Llorenç d’Oix, i de la seva esposa Elisabet 
(31 d’octubre de 1683, Camprodon), fet pel notari 
Benet Blanc. 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/23 

1701, abril, 28. 
Girona 

Possessió corporal del benefici eclesiàstic dels sants 
Simó i Judes de l’església de la vila d’Olot assignat al 
prevere Joan Ferrer i Orriols. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/24 

1707, març, 14. 
Camprodon 

Trasllat del privilegi reial de concessió de notari públic 
de la cort a favor de Pal·ladi Blanc, oriünd de la vila 
de Camprodon, del Principat de Catalunya ([31] de 
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juliol de 1705, Madrid), fet per Josep Clarà, notari 
públic de la vila de Camprodon. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/25 

1718, febrer, 11. 
Camprodon 

Testament de Teresa Carrera i Pastora, esposa de 
Joan Carrera, paraire, de la Cellera de Santa Cecília 
de Molló, actualment habitant de la vila de 
Camprodon, filla dels difunts Jerònim Pastora, 
adroguer, de la vila de Camprodon, i de la seva 
esposa Josefa Segona. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/26 

1723, abril, 29. 
Ripoll 

Alexandre Espona i Rotllà, ciutadà honrat de 
Barcelona, poblador de la parròquia de Sant Pere 
d’Aüira, i Cristòfol Puigcorber, llaurador, senyor útil i 
propietari del mas Puigcorber, de la parròquia de Sant 
Cristòfol de Campdevànol, nomenen procurador a 
Ignasi Aulí, prevere de la vila de Camprodon, perquè 
en el seu nom i juntament amb Pere Casadesús, 
Eudald Sadurní, llauradors, de la parròquia de Sant 
Pere de Ripoll, Onofre Corones, llaurador, de la 
parròquia de Sant Julià de Saltor, i Boí Jubert, 
llaurador, de la parròquia de Santa Maria de Bolòs, 
com a fiadors, vengui a Llorenç Rotllà, mercader, de 
la vila de Sant Joan de les Abadesses, un censal mort 
per la quantitat de 650 lliures de moneda de 
Barcelona, a for de 20.000 sous per 1.000 sous de 
pensió anual. 2 f. Foli. 

Pere Casadesús, llaurador, hereu, senyor útil i 
propietari del mas Casadesús, Eudald Sadurní, 
llaurador, hereu, senyor útil i propietari del mas 
Sadurní del Racó, de la parròquia de Sant Pere de 
Ripoll, i Onofre Corones, llaurador, hereu, senyor útil i  
propietari del mas Corones, de la parròquia de Sant 
Julià de Saltor, nomenen procurador a Ignasi Aulí, 
prevere de la vila de Camprodon, perquè en el seu 
nom seu i juntament amb Boí Gisbert, llaurador, de la 
parròquia de Sant Martí de Bolòs, mossèn Alexandre 
Espona, ciutadà honrat de Barcelona, poblador de la 
parròquia de Sant Pere d’Aüira, i Cristòfol Puigcorber, 
llaurador, de la parròquia de Sant Cristòfol de 
Campdevànol, fiadors, vengui a Llorenç Rotllà, 
mercader, de la vila de Sant Joan de les Abadesses, 
un censal mort per la quantitat de 650 lliures de 
moneda de Barcelona, a for de 20.000 sous per 1.000 
sous de pensió anual. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 1726, gener, 1. Trasllat de la col·lació del benefici de la mongia del 
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capsa 3, carpeta 
1/27 

Camprodon monestir de Sant Pere de Camprodon a favor de 
Ramon Badia (30 de març de 1554, monestir de Sant 
Pere de Camprodon), fet per Pal·ladi Blanc, notari de 
la vila de Camprodon. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/28 

1730, gener, 9-
juliol, 12 

Capbreu del monestir de Sant Pere de Camprodon de 
l’any 1730. 50 f. Foli 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/29 

1730, desembre, 
31 

Nota de la venda d’una casa de la vila de Capellades 
feta per Maria Ferrer, vídua, i el seu fill Narcís Ferrer a 
Francesc de Bas i Moner. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/30 

1732, octubre, 5. 
Camprodon 

Testament de Magdalena Molas i Desprat, esposa de 
Josep Molas, apotecari, de la vila de Camprodon, filla 
de Francesc Desprat, domiciliat a la parròquia de Sant 
Esteve Salull, del vescomtat de Bas, i de la seva 
esposa Maria Desprat i Veguer. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/31 

1733, abril, 14. Olot Antoni Soler i Camps, prevere beneficiat de l’església 
de Sant Esteve d’Olot, reconeix haver rebut 270 
lliures de Barcelona de Pere Joan Morer, llaurador, de 
la parròquia de Sant Esteve de Llanars, per trenta 
pensions d’un censal mort de preu de 180 lliures i 
pensió anual de [...] sous de Barcelona, que el seu 
avantpassat Joan Morer, mercader de la vila de 
Camprodon, i Joan Francolí, notari de la vila de 
Camprodon, com a fiador, havien comprat a Pere 
Hostenc, clergue de la vila d’Olot (17 de setembre de 
1627, Girona). 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/32 

1733, novembre, 7. 
Camprodon 

Trasllat dels capítols matrimonials entre Esteve 
Guillamet, fadrí, pagès, del veïnat de Freixenet, de la 
parròquia de Santa Maria de Camprodon, fill de Josep 
Guillamet, també pagès de la dita parròquia, i de la 
seva esposa Caterina, d’una banda, i Maria Rovira, 
donzella, filla de Miquel Rovira, pagès, de la parròquia 
de Sant Llorenç d’Oix, i de la seva esposa Maria (25 
de gener de 1711), fet pel notari Josep Campà. 6 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/33 

1736, agost, 7 Testament de Bernat Galceran, teixidor de llana, de la 
vila de Camprodon, fill del difunt Miquel Galceran, 
paraire, de la dita vila, i de la seva esposa Maria Anna 
Galceran i Vives. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/34 

1738, gener, 2. 
Vilallonga (de Ter) 

Testament de Caterina Sayol i Brunet, vídua de Joan 
Sayol, mestre de cases, de la vila de Sant Martí de 
Vilallonga (de Ter), i filla dels difunts Onofre Brunet, 
paraire de la dita vila, i de la seva esposa Margarida. 
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2 f. Foli.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/35 

1738, gener, 17. 
Sant Martí de 
Vilallonga (de Ter) 

Clàusula del codicil de Catarina Sayol i Bruner, vídua 
de Joan Sayol, mestre de cases de la vila de Sant 
Martí de Vilallonga (de Ter), que anul·la un llegat d’11 
lliures i 4 sous de moneda de Barcelona fet a la seva 
fillola Caterina Cordomí, i en substitució el dóna per a 
celebració de misses per la seva ànima a l’església 
del convent carmelità de Camprodon. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/36 

1741, setembre, 
25. Camprodon 

Testament de Salvador Serra Xicoi, prevere i rector 
de l’església parroquial de Sant Llorenç d’Oix, del 
bisbat de Girona, fill de Josep Serra, pagès, de la 
parròquia de Sant Bartomeu de Llaers, del bisbat de 
Vic, i de la seva esposa Escolàstica Serra Xicoi. 4 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/37 

1742, octubre, 31. 
Camprodon 

Notificació que fa Josep Oliver, corregidor de la vila 
de Camprodon, en què mana a Pal·ladi Blanc, notari, 
natural de la vila de Camprodon i habitant de la Pobla 
de Lillet, pagar a Rafael Calvaria, monjo i almoiner del 
monestir de Sant Pere de Camprodon, en el termini 
de deu dies 140 lliures de Barcelona que la seva 
difunta esposa, Magdalena Blanc i Oliveres, li havia 
llegat en el seu darrer testament. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/38 

1754, octubre, 19. 
Olot/1757, maig, 
14. Olot 

Requeriment fet per Jaume Blanc, escrivà de ploma, 
fill del difunt Pal·ladi Blanc, notari de Camprodon, a 
Francesc Masbernat, notari de la vila d’Olot, per tal 
que aquest li entregui les escriptures notarials del seu 
pare. 17 f. Foli i quart. 

             Instància de Jaume Blanc al capità general de Catalunya, 
amb ordre de capitania d’entrega de les escriptures (1756, maig, 
29. Barcelona). 4 f. Quart. 

            1756, maig, 19. Olot: Acta notarial de la presentació i 
notificació del decret i memorial del capità general de Catalunya 
que Miquel Bruguer, porter reial, veí d’Olot, lliura a Francesc 
Masbernat. 2 f. Foli. 

 Instància de Jaume Blanc al capità general de Catalunya, 
amb l’ordre de capitania d’entrega de les escriptures (1756, maig, 
8. Barcelona). 4 f. Foli. 

 Instància de Jaume Blanc al Capità general de 
Catalunya. 1 f. Foli. 

 Còpia del conveni entre Francesc Masbernat i Jaume 
Blanc (1754, octubre, 19. Olot). 2 f. Quart. 

 1757, maig, 12-14. Olot: Acta notarial de la presentació i 
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notificació del decret i memorial del capità general que Miquel 
Bruguer, nunci jurat de la cort reial, de la vila d’Olot, lliura a 
Francesc Masbernat i a Jaume Blanc. 3 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/39 

1755, novembre, 9. 
Barcelona 

Publicació, a instància de Carles Moner i de Pons, 
domiciliat a la vila d’Isona, d’un ban penal en els 
paratges públics de Freixenet de Camprodon i en els 
llocs veïns que prohibeix pasturar bestiar, sota la 
pena de 5 sous de dia i el doble de nit, així com fer 
llenya en Freixenet, a qui no tingués dret per fer-ho. 8 
f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/40 

1775, juliol, 5-
octubre, 28. 
Camprodon 

1775, juliol, 5: Pere Joan Causadies, moliner, 
de la parròquia de Sant Esteve de Llanars, ven a 
carta de gràcia a Francesc i a Domènec Pena, pare i 
fill, adroguers, de la vila de Camprodon, la meitat de 
la sega de l’herba d’una closa que té en franc alou a 
la parròquia de Sant Esteve de Llanars, contigua al 
seu molí, pel preu de 20 lliures de Barcelona. I àpoca 
de 22 lliures (20 del preu de la venda i 2 de fadiga). 3 
f. Foli. 

1775, octubre, 28: Pere Joan de Causadies, 
moliner, de la parròquia de Sant Esteve de Llanars, 
reconeix haver rebut de Francesc i Domènec Pena, 
pare i fill, adroguers, de la vila de Camprodon, 13 
lliures i 14 sous de les 20 lliures del preu de venda a 
carta de gràcia de la meitat de la sega de l’herba 
d’una closa (5 de juliol de 1775), que té en franc alou 
a la mateixa parròquia, contigua al molí del 
comprador. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/41 

1778, juny, 8. 
Camprodon/1780, 
maig, 19. Ripoll 

Actes de venda del dret de lluir i de quitar un hort i de 
la posterior revenda d’aquest hort. 11 f. Foli. 

1778, juny, 8. Camprodon: Marc Antoni Roca, pagès, de 
la parròquia de Sant Miquel de Setcases, fill i hereu universal de 
Francesc de Roca, també pagès de Setcases, ven a Francesc 
Noguer Pastor, de la dita parròquia, pel preu de 37 lliures i 5 sous 
de moneda de Barcelona (de les quals 33 lliures, 19 sous i 6 
diners s’abonen en diner comptant, i les restants 3 lliures, 5 sous i 
6 diners, en numerari) el dret de lluir un hort sembrat de cànem, 
situat a la dita parròquia de Setcases, que el seu pare Francesc 
de Roca havia venut a carta de gràcia a Miquel Bardí Carboner i 
que tenia per la cambreria del monestir de Ripoll. (4 f.) 

1780, maig, 19. Ripoll: Joaquim de Salla i Tarau, monjo i 
cambrer del monestir de Santa Maria de Ripoll, firma per raó de 
senyoria la venda feta per Marc Antoni Roca a Francesc Noguer 
Pastor del dret de lluir i quitar un hort, situat a la parròquia de 
Setcases, venut a carta de gràcia pel preu de 37 lliures i 5 sous de 
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moneda de Barcelona a Miquel Bardí Carboner, de la dita 
parròquia: Rep per aquesta firma 3 lliures, 14 sous i 3 diners de 
moneda de Barcelona del Francesc Noguer. (1 f.) 

1778, juny, 8. Camprodon: Miquel Bardí Carboner, de la 
parròquia de Sant Miquel de Setcases revèn a Francesc Noguer 
Pastor, de la dita parròquia, l’hort sembrat de cànem que té a 
carta de gràcia, pel preu de 74 lliures i 5 sous. (2 f.) 

 1780, maig, 19. Ripoll: Joaquim de Salla i Tarau, monjo i 
cambrer del monestir de Santa Maria de Ripoll, firma per raó de 
senyoria la revenda feta per Miquel Bardí Carboner a Francesc 
Noguer Pastor d’un hort sembrat de cànem. Rep per aquesta 
firma 7 lliures, 9 sous i 6 diners de moneda de Barcelona del dit 
Francesc Noguer. (1 f.)  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/42 

1762, novembre, 
15. 
Camprodon/1785, 
gener, 10. Ripoll 

Àpoques de deixes testamentàries de Joan 
Golobardes i Cutet, pagès de la parròquia de Sant 
Miquel de Setcases, així com vendes a carta de 
gràcia anteriors. 9 documents. 18 f. Foli i quart. 

1784, març, 26. Girona: Àpoca de 28 lliures de Barcelona 
signada per Carles Aulet, causídic col·legiat, en nom del síndic i 
procurador dels administradors i la Junta  de l’Hospital de pobres 
de Jesucrist de Santa Caterina de la ciutat de Girona, a Domènec 
Carol Pastor, de la parròquia de Sant Julià de Tregurà, com a 
marmessor del testament de Joan Golobardes i Cutet, pagès, de 
la parròquia de Sant Miquel de Setcases, per un llegat 
testamentari del dit Joan Golobardes (11 de desembre de 1782). 

1784, desembre, 1. Barcelona: Àpoca de 28 lliures 
signada per Ignasi Llorens, sots-síndic de la Comissió de Terra 
Santa de Barcelona, a Gaspar Lluís Malet per raó d’un llegat 
testamentari fet per Joan Golobardes, pagès, de la parròquia de 
Sant Miquel de Setcases. 

1783, novembre, 14. Camprodon: Àpoca de 28 lliures de 
moneda de Barcelona signada per Francesc Subirana, prevere i 
rector de l’església parroquial de Sant Miquel de Setcases, i 
Francesc Orri, pagès, de la dita parròquia, a Domènec Carol 
Pastor, de la parròquia de Sant Julià de Tregurà, per un llegat 
testamentari de Joan Golobardes i Cutet, pagès, de la dita 
parròquia de Setcases, fet a l’obra d’aquesta església parroquial 

1785, gener, 10. Ripoll: Àpoca de 256 lliures, 13 sous i 4 diners 
comptants signada per Joaquim de Salla i Tarau, llicenciat en 
sagrats cànons i monjo i cambrer del monestir de Santa Maria de 
Ripoll, a Domènec Carol Pastor, de la parròquia de Sant Julià de 
Tregurà, per raó de senyoria per la compra feta per aquest als 
marmessors del testament de Joan Galobardes i Cutet, de la 
parròquia de Sant Miquel de Setcases, de la casa dita Golobarder, 
situada a la dita parròquia de Setcases, un hort i diverses peces 
de terra, pel preu de 770 lliures. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/43 

1796, abril, 17. 
Camprodon 

Els esposos Francesc Terradelles, cisteller, habitant 
de la vila d’Olot, i Cecília Terradelles i Fargues, 
reconeixen haver rebut de Teresa Fargues i Perals, 
vídua de Jaume Fargues, pastor, de la parròquia de 
Sant Miquel de Setcases, 28 lliures de moneda de 
Barcelona així com una caixa de pi amb pany i clau, 
corresponents a la heretat i llegítima dels béns dels 
seus pares i el seu difunt germà Pau Fargues, teixidor 
de lli, de la dita parròquia. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/44 

1798, setembre, 
17. Barcelona 

Ignasi Tries, batxiller en lleis, poblador de Barcelona, 
arrenda a Mariano Izquierdo, notari públic de la vila de 
Camprodon, la cort de Joan B. de Queralt, Descatllar, 
Desbach i Pinós en la vila de Camprodon durant un 
any (des de l’1 d’octubre fins al trenta-un de setembre 
de 1799), pel preu de 50 lliures de moneda de 
Barcelona, a pagar l’1 d’abril de 1799. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/45 

1799, octubre, 9. 
Barcelona 

Nomenament de notari públic de la cort de Joan B. de 
Queralt, Descatllar, Desbach i Pinós, a favor de 
Mariano Izquierdo, notari públic de la vila de 
Camprodon (1788, desembre, 24). 3 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/46 

1805, març, 2 Nota sobre cobrament de lluïsmes. 1 f. Quart.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/47 

1810, desembre, 
14 

Còpia simple del testament de Jaume “Cler” (1 de 
desembre de 1809), pagès, masover de mas “Toni”, 
del veïnat de Fornells, de la parròquia de Beget, fill de 
Cosme “Cler”, bracer, de la vall de Bac, i de la seva 
esposa Magdalena Peiró, feta per Josep Frigola, 
prevere i ecònom de l’església parroquial de Sant 
Cristòfol de Beget. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
1/48 

1811, juny, 16. 
Camprodon 

Certificat del nomenament d’un representant de la vila 
de Camprodon per tal d’acudir a Vic, a la Junta 
Superior del Principat (de Catalunya). 1 f. Quart.  

 

CAPSA 3 - Moner 

Carpeta 2 Camprodon (1565-1848) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
2/1 
 

1565, març, 18. 
Camprodon 

Còpia simple de la venda que fa Jaume Quera del 
Grau, llaurador, del veïnat de Puigfrancor, de la 
parròquia de Santa Maria de Camprodon, a Pere 
Moner, mercader de la vila de Camprodon, dels 
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masos Batllia i Bastons, situats en el dit veïnat i 
parròquia, pel preu de 130 lliures de moneda de 
Barcelona. Segueix àpoca de la mateixa data i 
possessió corporal de la compravenda de 20 de març. 
6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
2/2 
 

1587 Còpia simple del segle XIX dels capítols matrimonials 
entre Bernat de Moner, fill dels difunts Pere de Moner, 
de la vila de Camprodon, i la seva esposa Ana, d’una 
banda, i Jerònima de Solanell, donzella, filla del difunt 
Joan Pere de Solanell, de la vila de Sant Joan de les 
Abadesses, i de la seva esposa Aldonça Solanella, de 
l’altra. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
2/3 

Segle XVI Còpia simple del nou establiment que fa Baldiri 
Cervosa, canonge i cambrer de Santa Maria de Lledó, 
a Anna Desbac i de Vilarig, vídua i hereva universal 
de Pere Desbac i d’Avellaneda, donzell, senyor dels 
castells d’Orriols i de Rocabruna, del mas dit de Puig-
llaurador, situat a la parròquia de Bolòs, així com 
d’unes peces de terra. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
2/4 

1618 Fragment de l’inventari de béns de Gabriel Miret, 
burgès de Vilafranca, marit de Magdalena Miret. 10 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
2/5 

1639, març, 19. 
Monestir de Sant 
Pere de 
Camprodon 

Còpia simple incompleta, feta al segle XIX, del 
reconeixement fet per Francesc de Moner i de 
Puigmarí, donzell de la vila de Camprodon, fill i hereu 
de Pere Moner i de Solanell, donzell, de la dita vila, a 
l’abat del monestir de Camprodon, de tot allò que 
posseeix sota domini i alou del dit monestir. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
2/6 

1640, gener, 28. 
Madrid 

Lletra de convocatòria de Corts Generals d’Aragó i de 
València per part del rei Felip III a celebrar-se en 
Daroca l’1 d’abril de 1640, adreçada a Juan B. de 
Bardají. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
2/7 

Segle XVII Còpia simple feta el segle XVII del testament de 
Magdalena Moner i Miret, en què nomena 
marmessors la seva mare, Teresa Salamó, el seu 
cunyat Anton Moner, canonge d’Urgell, el seu fill 
Francesc Moner i el prevere Jacint Macip, i tria ser 
enterrada en la capella del Roser, del monestir de 
Camprodon. 4 f. Foli 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
2/8 

1727, agost, 28. 
Camprodon 

Confessió de Miquel Planes, pagès de Rocabruna. 
Capbreu a favor del marquès de Besora, Narcís 
Descatllar, com a senyor directe dels masos de Font 
Ramut i Desclot. 1 f. Foli. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
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Finals del segle 
XVIII o inicis del 
XIX 

Relació sumària del contingut de setze pergamins. 1 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 3, carpeta 
2/10 

1848, desembre, 3. 
San Esteban de 
Litera 

Certificació feta pel notari de la vila de San Esteban 
de Litera, Antonio Marro Escrivano, a requeriment de 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, de la confessió 
de tenir una terra de les pertinences del mas de 
Puigmitjà, situat a la parròquia de Camprodon, pel 
monestir de Camprodon. 3 f. Foli.  

 

CAPSA 4  - Moner, Bardají, Miret (Camprodon, Fonz, Vilafranca del Penedès) 

Carpeta 1  
Petició de privilegi de noblesa, sol·licitada per Joan Moner i Bassedes, cavaller, de la 

vila de Camprodon 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
1/1 

[1670, març, 29. 
Barcelona] 

Memorial o Informació “ad futuram rei memoriam” dels 
serveis prestats per la família Moner. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
1/2 

1670, març, 31-
abril, 1 

Deposició de testimonis “ad futuram rei memoriam”, 
segons la petició feta per Joan Moner per tal de 
demanar el títol de cavaller. Document acèfal. 8 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
1/3 

1670, març, 29-
abril, 1. Barcelona 

Còpia autèntica del memorial amb deposició de 
testimonis, presentat al Virrei de Catalunya per Joan 
Moner, demanant el privilegi de noblesa, feta per Pere 
Collell, notari públic de Barcelona, el 28 de novembre 
de 1676, a Barcelona. 12 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
1/4 

1670, març, 29-
abril, 1. Barcelona 

Còpia autèntica del memorial amb deposició de 
testimonis, feta per Josep Serch i de Boquet, notari de 
Barcelona, el 19 de juliol de 1754, a Barcelona. 16 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
1/5 

1670 

 

Instància de Juan Moner i Bassedes, cavaller, natural 
de la vila de Camprodon, sol·licitant a la reina el 
privilegi de noblesa en atenció al mèrits militars del 
seu pare i oncle durant la campanya de Salses. 2 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
1/6 

1670, abril, 20. 
Madrid 

Còpia simple de la consulta de la reina al Virrei (de 
Catalunya) per a la concessió del privilegi de noblesa, 
sol·licitat per Joan Moner i Bassedes. 1 f. Foli. 

 



 

 

52 

 

CAPSA 4  

Carpeta 2   
Antecedents d’infançonia de la família Bardají (Fonz) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
2/1 

1547, desembre, 
[...]. Montsó 

Exempció d’impostos que fa Ferrer de Lanuza, 
conseller reial i justícia d’Aragó, als infançons, veïns i 
habitants del lloc de Fonz, entre els quals hi ha 
Domingo de Bardají i la seva esposa Maria de 
Suelbes, Juan de Bardají, Alfonso Bardají i Juan 
Pérez Bardají. 5 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
2/2 
 

1743, desembre, 1. 
Fonz 

 

Certificació feta pel notari Francisco Gudal, secretari 
de l’Ajuntament de la vila de Fonz, a requeriment del 
prevere Jacinto de Bardají, fill d’Alberto de Bardají i de 
Teresa Larruy, veïns de la dita vila, per la qual 
s’acredita el grau de cavaller infançó del dit Alberto de 
Bardají. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
2/3 

1761, octubre, 1. 
Calasanz 

Certificació feta per l’escrivà reial León Solano i 
Monclús, secretari del Jutjat de Fonz, a requeriment 
d’Alberto Bardají i Saidín, veí de la vila de Fonz, que 
acredita la infançonia de José de Bardají. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
2/4 

1792, octubre, 5-9 Certificació feta pel notari José Salas, secretari de 
l’Ajuntament de la vila de Fonz, a requeriment del 
cavaller Carlos Ramón de Moner, senyor dels llocs de 
Vall-llebrera i Llarvén i veí de Fonz, que acredita que 
Alberto Bardají i el seu fill Alberto Lorenzo de Bardají, 
veïns i habitants de la dita vila, surten en el padró 
d’infançons i Alonso i Jaime de Bardají. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
2/5 

1792, octubre, 7- 9 

 

Certificats fets pel notari José Salas, secretari de 
l’Ajuntament de la vila de Fonz, a requeriment del 
cavaller Carlos Ramón de Moner, senyor dels llocs de 
Vall-Llebrera i Llarvén, veí i habitant de Fonz, 
mitjançant els quals s’acrediten els càrrecs del dit 
Ajuntament que tenen a veure amb la infançonia dels 
membres de la família Bardají, a la qual pertany la 
seva dona Ángela Bardají. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
2/6 

1792, octubre, 16. 
Benabarre 

Certificació feta per Francisco de Pallás, escrivà 
públic del corregiment de Benabarre, que acredita que 
Alberto Bardají, veí de la vila de Fonz, apareix com a 
infançó en el padró del morabatí del comtat de 
Ribagorça de l’any 1704. 1 f. Foli. 
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CAPSA 4  

Carpeta 3   
Antecedents de Miquel Miret, de Vilafranca 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
3/1 

1582, desembre, 
18 

Còpia autèntica de l’acta notarial de la insaculació de 
Miquel Miret com a jurat en cap del consell de la 
universitat de la vila de Vilafranca del Penedès, feta 
per Miquel Pérez, escrivà reial i notari públic de 
Barcelona, el 27 de juliol del 1621. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
3/2 

1602, gener, 26. 
Cúria de Vilafranca 
del Penedès 

Acta notarial per la qual Baptista Sorita, algutzir reial 
extraordinari de la ciutat de Barcelona, en presència 
de testimonis pregats, pren jurament a Miquel Miret, 
burgès i jurat de la vila de Vilafranca del Penedès, del 
càrrec de sotsveguer de la dita vila i vegueria. 6 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
3/3 

1626, maig, 1. 
Barcelona 

Certificació feta per Miquel Pérez, escrivà reial, de la 
concessió reial del títol de cavaller a Gabriel Miret, 
burgès de Vilafranca del Penedès, i de ser armat 
cavaller. 4 f. Foli. 

 

CAPSA 4  

Carpeta 4   
Antecedents d’Antonio Correa de Castro 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
4/1 

1639, febrer, 11. 
Madrid 

Reial cèdula de Felip IV per la qual les viles de 
Valdemoro, Pinto, Borox, Parla i el lloc d’Esquivias 
havien de donar a Antonio Correa de Castro, capità 
de les milícies d’aquestes viles, la bandera i les 
insígnies de la companyia, així com proveir el sou de 
dos tambors i un pifre. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
4/2 

1643, novembre, 
23. Madrid 

Informacions i certificació de puresa genealògica i de 
neteja de sang, a instància de l’arquebisbe inquisidor 
general del Consell de la Santa Inquisició de la 
Corona de Castella, de l’aspirant a oficial del Sant 
Ofici de la Inquisició, Antonio Correa de Castro, veí de 
la vila de Madrid, i de la seva esposa María de los 
Ríos. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 

1676, maig, 4. Certificació de la concessió, en virtut d’un Reial 
Decret de 19-04-1676, de l’hàbit de Calatrava o 
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4/3 Madrid Alcàntara a un dels fills d’Antonio Correa de Castro, 
en agraïment als mèrits i serveis d’aquest. 2 f. Foli. 

 

CAPSA 4  

Carpeta 5  
 Amorós d’Isona (1527-1748) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/1 
 

1527, maig, 23. 
Conques 

Ramon Monrós, Jaume Bastús de Barranon i Pere 
Baró, àlies Martí, cònsol i majorals de la confraria de 
Santa Maria de la vila de Conques reconeixen haver 
rebut de Joan Piquer, prevere beneficiat de l’església 
de la Seu d’Urgell, oriünd de la vila d’Isona, 
administrador i curador de Pere Amorós, pubill, de la 
dita vila d’Isona, la quantitat de 5 lliures de Barcelona, 
corresponents al censal de 5 sous anuals que el dit 
pubill ha de fer anualment a la dita confraria, com a 
hereu del seu pare homònim difunt. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/2 
 

1554, març, 5. 
Isona 

Antoni Amat, llaurador, de la vila d’Isona, reconeix 
haver rebut del seu sogre Pere Amorós, de la mateixa 
vila, la quantitat de 60 lliures de moneda de 
Barcelona, tal com constava en els capítols 
matrimonials signats entre el dit Antoni Amat i la seva 
esposa Elisabet. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/3 

1574, setembre, 
20. Figuerola 
(d’Orcau) 

Salvador Serra, àlies Santa major, i Salvador Serra, 
àlies Santa menor, pare i fill, i Margarida Serra, àlies 
Santa, esposa del dit Salvador Serra menor, tots tres 
de la vila de Figuerola, de la baronia d’Orcau, 
reconeixen haver rebut de Pere Amorós, de la vila 
d’Isona, pare de la dita Margarida Serra, la quantitat 
de 190 lliures de moneda de Barcelona, inclosa una 
tassa o copa d’argent de 15 lliures de moneda de 
Barcelona, i que corresponen al dot de la dita 
Margarida, segons figura en els capítols matrimonials 
pactats. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/4 

1587, desembre, 1. 
Seu d’Urgell 

 

Acta notarial per la qual el capítol de la Seu d’Urgell 
reconeix deure a Pere Amorós, d’Isona, 500 lliures de 
moneda de Barcelona i es compromet a pagar-les en 
un any, sota pena de 50 sous. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 

1599, maig, 25. 
Isona 

Gaspar Amorós, llaurador, de la vila d’Isona, amb el 
consens dels seus tutors Miquel Pessonada, prevere 
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5/5 de la vila de Talarn, Jaume Sulla, donzell de Sapeira, i 
Antoni Amorós, llaurador, de la dita vila, reconeix 
haver rebut del seu germà Pere Amorós, mercader de 
la dita vila, la quantitat de 200 lliures de Barcelona, en 
disminució i exoneració del llegat testamentari que el 
seu difunt pare Pere Amorós havia firmat en poder de 
Salvador Canal, vicari perpetu de l’església d’Isona. 2 
f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/6 

1603, juny, 13. 
Isona 

Pere Amorós, llaurador i mercader, de la vila d’Isona, 
reconeix haver rebut de la universitat de la vila de 
Talarn la quantitat de 70 lliures de moneda de 
Barcelona per les pensions de tres censals. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/7 

1605, gener, 18 Acta notarial del reconeixement de Pere d’Amorós, 
mercader de la vila d’Isona, a Joan Canyelles, clavari 
de la vila de Talarn, d’haver rebut la quantitat de 70 
lliures de moneda de Barcelona corresponents a les 
pensions de tres censals morts que la universitat de la 
vila de Talarn fa al dit Pere Amorós. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/8 

1698, novembre, 4. 
Sort 

Josep Puget, ciutadà honrat de Barcelona, habitant de 
la vila de Rialp, reconeix haver rebut de Magdalena 
de Moner i d’Amorós i d’Antoni Soler i Noia, prevere 
del lloc de Montardit, la quantitat de 600 lliures de 
moneda de Barcelona, corresponents al dot de la 
seva esposa Francesca Puget i Amorós, germana de 
la dita Magdalena de Moner. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/9 

1701, febrer, 1. 
Isona 

Bonaventura Amorós, de la vila d’Isona, reconeix 
haver rebut dels nobles Francesc de Moner i 
d’Amorós i la seva esposa Magdalena de Moner i 
d’Amorós les robes, caixes, matalassos i flassades 
promesos pel seu sogre Pere Amorós a la seva filla 
Francesca Amorós, esposa del dit Bonaventura, en 
els capítols matrimonials pactats. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/10 

1701, març, 20. 
Isona 

Còpia autèntica del reconeixement per part de Josep 
Puget, ciutadà honrat de Barcelona, habitant de la vila 
de Rialp, d’haver rebut de Francesc de Moner i de 
Miret, donzell, domiciliat a la vila d’Isona, i la seva 
esposa Magdalena de Moner i d’Amorós la quantitat 
de 3.000 lliures de moneda de Barcelona que 
corresponen al dot de la seva esposa Francisca de 
Puget i d’Amorós, cunyada i germana respectivament, 
pactat en els capítols matrimonials, així com robes, 
joies. Feta per Josep Serra, prevere i rector de Sant 
Esteve d’Abella (de la Conca), 14 de maig del 1730, a 
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la vila d’Abella (de la Conca). 2 f. Foli.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/11 

1706, maig, 7. 
Solsona 

Magdalena Amorós i Pintor, vídua Jaume d’Amorós, 
senyor dels llocs de Llarvén i Vall-llebrera, filla de 
Gabriel Pintor “Lance”, paraire, i la seva esposa 
Magdalena, reconeix haver rebut del seu gendre 
Josep Amorós i d’Ardanui, poblador de la vila d’Isona, 
1.100 lliures corresponents al dot i l’esponsalici 
acordat en els capítols matrimonials (1632, juliol, 1. 
Solsona) amb el seu difunt marit Alfonso Guardiola. 4 
f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/12 

1731, febrer, 9 

 

Magí Brescó, batlle, Josep Quintana, regidor major, i 
Joan Mianes, regidor, reconeixen deure a 
Emerenciana Amorós i Amorós, senyora del lloc de 
Vall-llebrera, la quantitat de 40 lliures i que es pagarà 
amb el censal mort d’Alòs. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/13 

1731, març, 15. 
Vienna 

 

Josep de Puget i Mas reconeix haver rebut d’Anna de 
Quiroga un préstec de 200 sous, que li pagarà en el 
termini de divuit mesos; el pagament començarà a fer-
se efectiu passats els vuit primers mesos, a partir de 
desembre vinent. N’és fiador el seu fill Anton de Puget 
i d’Amorós. 2 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/14 

1731, juliol, 4. 
Conques 

Còpia autèntica de la cessió d’uns censals per part 
d’Emerenciana Amorós i Amorós, vídua de Josep 
d’Amorós, de la vila d’Isona, al seu nebot Joan de 
Moner i d’Amorós, domiciliat al lloc de Castelló, del 
terme de Sant Salvador de Toló, per raó d’un deute 
de 1.400 lliures de Barcelona, feta per Antoni Roi i 
Macià, el 28 de març del 1827, a Vilamitjana. 5 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
5/15 

1748, febrer, 21  

 

Bonaventura Gualtero i de Mestre i Anton Gualtero i 
de Queralt reconeixen haver rebut de mans de Josep 
de Moner i d’Amorós la quantitat de 200 lliures de 
Barcelona, a compte del seu nebot Carles de Moner i 
de Pons, corresponents a les 100 lliures que el dit 
Bonaventura Gualtero rebia anualment, tal i com 
consta en els capítols matrimonials pactats entre el dit 
Bonaventura i Magdalena de Moner, actualment 
Gualtero. 1 f. Foli. 

 

CAPSA 4  

Carpeta 6  
Moner (Fonz)  
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
6/1 

1848, febrer, 9 Certificació que fan l’alcalde i el capellà de la 
parròquia del lloc de Vall-llebrera que Joaquim Albert 
de Moner i de Bardají rep el delme en una part del 
terme del dit lloc. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
6/2 

1883, agost, 25. 
Sort 

 

Petició de certificació feta per Joaquim Manuel de 
Moner al Registrador de la Propietat de Sort i la 
corresponent certificació. 4 f. Foli. 

1883, agost, 25. Sort: Sol·licitud de Joaquim Manuel de 
Moner, veí i propietari de Fonz (prov. d’Osca), per a que el 
Registrador de la Propietat de Sort certifiqui l’escriptura de venda 
d’una casa, situada a la plaça de Sant Eloi de la vila d’Olot, feta 
per Manuel Maimó, veí d’Olot, l’any 1874. (2 f.). 

1883, agost, 25. Sort: Certificació de Salvador Vila i 
Vilaplana, registrador de la propietat del partit de Sort, de 
l’escriptura de venda d’una casa, situada a la Pl. de Sant Eloi de 
la vila d’Olot, feta per Manuel Maimó i Duart a favor de Manuel de 
Moner i Siscar, l’any 1874, així com del testament de Joaquim 
Albert de Moner i Bardají, nomenant hereu universal el seu fill 
primogènit Joaquim Manuel i de Siscar (publicat el 25 de juny de 
1839, a Fonz). (2 f.). 

 

CAPSA 4 

Carpeta 7 
(Varis. 1382-1837) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
7/1 

1382, febrer, 10. 
Barcelona 

Pere ça Costa, conseller reial i batlle general de 
Catalunya, d’acord amb la llicència atorgada per 
l’infant Joan (1381, agost, 5. Barcelona), primogènit i 
governador general, dóna plena llicència a Ramon 
Vives, barber-cirurgià, de Vilafranca del Penedès, per 
exercir la seva professió així com per posar cortines i 
bacins mitjançant el pagament d’11 sous de 
Barcelona d’entrada i un cens anual de 6 diners de 
Barcelona pel Nadal. Pergamí. R. 29401. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
7/2 

1516, setembre, 
21. Vilajuïga 

Paula, filla de Pere Bonet, del lloc de Vilajuïga, i de la 
seva esposa Coloma, muller de Jaume Molera, de la 
vila de Torroella de Montgrí, defineix al seu pare el 
que li pertany de l’heretat, la llegítima materna i 
paterna, l’augment i altres drets que té dels béns dels 
seus pares. Pergamí. R. 29392. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28884&valuesearch=29401&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28885&valuesearch=29392&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
7/3 

1643, novembre, 9. 
Estac 

Damià Comella, llaurador del lloc d’Estac, de la 
baronia d’Estac, reconeix haver rebut del seu gendre 
Pau Vidal 250 lliures de moneda de Barcelona en 
diversos pagaments, per raó del dot contingut en els 
capítols matrimonials acordats entre el dit Pau Vidal i 
la filla del dit Damià Comella. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
7/4 

1743, desembre, 4. 
Chamberí (Madrid) 

Certificació militar acreditativa que Melchor de 
Figuerola, Tinent Coronel del regiment de dragons 
desmuntats de Villaviciosa, ha servit en el dit regiment 
durant la campanya italiana del 1743. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
7/5 

1837, octubre, 28-
novembre, 20. 
Mataró-Barcelona 

1837, octubre, 28. Mataro: Acta notarial per la 
qual Felipe Arnés, soldat llicenciat, reconeix que rebrà 
de Mariano Mas, tinent coronel retirat en la plaça de 
Barcelona, la quantitat de 210 lliures de moneda de 
Barcelona, que aquest ha rebut de Salvador Isart, 
hisendat i veí de Mataró, i que li entregarà en metàl·lic 
a través de Manuel Moreno, amic del dit Felipe Arnés 
i resident en la vila de Fonz. 3 f. Foli. 

 1837, novembre, 7. Fonz: Carta de Manuel 
Moreno a Mariano Mas comunicant-li l’arribada de 
Felipe Arnés. 2 f. Quart. 

1837, novembre, 20. Barcelona: Ordre de 
pagament de 112 duros a favor de Manuel Moreno, 
de Fonz. 1 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
7/6 

 Escuts d’armes dels Moner de Solanell i dels Moner, 
Bardají, Puget i Ric. 2 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 4, carpeta 
7/7 

 Escut d’armes de Josep Villalonga (Villalonga, 
Alemany, Aguirre, Moner, Rossinyol de Sagranada i 
Alemany). 1 document 

 

CAPSA 5 - Moner 

Carpeta 1 
Capítols matrimonials concordats pels Vives i els Miret, de Vilafranca del Penedès 

(1393-1862) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/1 

1393, abril, 17 

 

Berenguer Vendrell i la seva esposa Geraldona, de 
Vilafranca del Penedès, donen entre vius a la seva 
filla Geraldona una casa, situada en la dita vila, en el 
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 carrer dels Pellissers, i altres béns mobles, amb 
certes condicions, com a herència i llegítima paterna, 
materna i suplement per al seu matrimoni amb Antoni 
Vives, barber, fill del també barber Ramon Vives, de 
la dita vila. Pergamí. R. 29393. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/2 
 

1428, juny, 5. 
Barcelona 

 

Trasllat dels capítols matrimonials signats entre 
Francesc Vives, barber, habitant de Vilafranca del 
Penedès, fill del també barber Antoni Vives i la seva 
esposa Geraldona, d’una banda, i Elisabet, filla de 
Bernat Borrell, de la vila de Cubelles, i de la seva 
esposa Constança de l’altra, (1499, setembre, 15), fet 
pel notari Pere Corder. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/3 

1453, desembre, 7. 
Vilafranca del 
Penedès 

Trasllat de la donació entre vius que per raó de 
matrimoni fan Francesc Vives, barber, de Vilafranca 
del Penedès, i la seva esposa Elisabet a favor del seu 
fill Antoni Vives, també barber de la dita vila, per raó 
del seu matrimoni amb Caterina, filla de Pere Oruga, 
sabater, de la dita vila, i Joana, d’una casa en el 
carrer de la Sabateria (1525, març, 7), fet pel notari 
Gaspar Rovira. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/4 

1519, novembre, 7 Còpia dels capítols matrimonials concordats entre 
Pere Vives, barber, de Vilafranca del Penedès, fill de 
Antoni Vives, cirurgià, i de la seva esposa Constança, 
d’una banda, i Joana, donzella, filla de Joan Mir, 
notari de Lleida, i de la seva esposa Clara, de l’altra 
(1585, setembre, 1), feta pel notari Francesc Codines. 
6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/5 

1542, setembre, 17 Capítols matrimonials concordats entre Francesc 
Vives cirurgià, fill del també cirurgià Salvador Vives, i 
de la seva esposa Rafaela, de Vilafranca del 
Penedès, d’una banda, i Estefania, donzella, filla de 
Jaume Bartomeu, notari, i de la seva esposa la difunta 
Elisabet, de la dita vila, de l’altra. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/6 

1612, setembre, 8 Còpia dels capítols matrimonials concordats entre 
Francesc Vives, cirurgià, de Vilafranca del Penedès, 
fill de Miquel Vives, cirurgià, de la dita vila, i de la seva 
esposa en primeres núpcies Jerònima, d’una banda, i 
Caterina Artusa, donzella, filla de Montserrat Artús, 
apotecari, de la dita vila, i de la seva esposa 
innominada, de l’altra, (1640, maig, 9), feta pel notari 
públic de Vilafranca del Penedès, Josep Capellades. 
8 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 1618, novembre, Capítols matrimonials concordats entre Gabriel Miret, 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28886&valuesearch=29393&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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capsa 5, carpeta 
1/7 

25. Barcelona burgès, de Vilafranca del Penedès, domiciliat en la 
ciutat de Barcelona, fill de Miquel Miret, també burgès 
de Vilafranca, i de la seva esposa Elisabet, d’una 
banda, i Magdalena Riera, donzella, filla de Bartomeu 
Riera, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva 
esposa Eulàlia, de l’altra. 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/8 

1618, novembre, 
25/1643, març, 15  

Capítols i certificacions. (6 f; foli). 

1618, novembre, 25. Barcelona: Còpia dels capítols de 
dot i esponsalici continguts en els capítols matrimonials signats 
entre Gabriel Miret, burgès, de Vilafranca del Penedès, i 
Magdalena Riera, donzella, filla de Bartomeu Riera, mercader, i 
de la seva esposa Eulàlia (1643, abril, 30), feta pel notari de 
Barcelona Gervasi Verdera. (3 f.) 

1618, desembre, 5: Còpia de l’àpoca de rebut de dot 
matrimonial per la qual Gabriel Miret, burgès, de Vilafranca del 
Penedès, poblador de Barcelona, reconeix haver rebut de la seva 
esposa Magdalena, filla de Bartomeu Riera, mercader, ciutadà de 
Barcelona, 1.500 lliures de moneda de Barcelona (1643, abril, 30), 
feta pel notari públic de Barcelona Gervasi Verdera. (1 f.) 

 1643, març, 15: Certificació dels capítols de donació i 
constitució dotal continguts en els capítols matrimonials signats 
entre Jerònim Novell, ciutadà honrat de Barcelona, fill d’Agustí 
Novell, mercader, ciutadà de Barcelona, i de la seva esposa Maria 
Novell, d’una banda, i Magdalena Miret, donzella, filla de Gabriel 
Miret, donzell, domiciliat a Barcelona, i de la seva esposa 
Magdalena Miret i Riera, de l’altra (1643, març, 15), feta pels 
notaris Francesc Jeroni Vidal i Gervasi Verdera, notaris públics de 
Barcelona. (1 f.)  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/9 
 

1629, febrer, 24. 
Vilafranca del 
Penedès 

Capítols de dot i esponsalici continguts en els capítols 
matrimonials signats entre Gaspar Bartomeu, burgès, 
de la vila de, fill de Miquel Bartomeu, burgès, de la 
dita vila, i de la seva esposa en primeres núpcies 
Mariana, d’una banda, i Caterina Vives, vídua de 
Francesc Vives, cirurgià de la dita vila, filla de 
Montserrat Artús, apotecari, de la dita vila, i de la seva 
esposa en primeres núpcies Àngela, de l’altra, extrets 
pel notari públic de Vilafranca, Josep Mas. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/10 
 

1654, abril, 13. 
Santa Maria de 
Vallformosa 

Còpia dels capítols matrimonials concordats entre 
Domènec Miret i Riera, donzell, domiciliat en la vila de 
Vilafranca del Penedès, fill de Gabriel Miret, donzell, 
de la dita vila, i de la seva esposa Magdalena, d’una 
banda, i de Teresa Bartomeu i Vives, vídua de Josep 
Bartomeu, burgès, de la dita vila, filla de Francesc 
Vives, cirurgià, de la dita vila, i de la seva esposa 
Caterina, de l’altra, feta pel notari de Vilafranca del 
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Penedès, Francesc Morera. 2 f. Foli.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
1/11 

1862, desembre, 
23. Barcelona 

Traducció jurada al castellà feta per Salvador Pi, 
intèrpret, dels capítols matrimonials concordats entre 
Domènec Miret i Riera i Teresa Bartomeu i Vives 
(1654, abril, 13. Santa Maria de Vallformosa), i 
registrada pel registrador de la propietat de Vilafranca 
del Penedès, Joaquín Muñoz Zúñiga (1862, 
desembre, 26. Vilafranca del Penedès). 4 f. Foli.  

 

CAPSA 5  

Carpeta 2 
Capítols matrimonials dels Amorós d’Isona (1550-1728) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/1 
 

1550, abril, 15. 
Conques 

Pacte d’agermanament, en no haver pogut tenir fills, 
entre Jaume Bastús i la seva esposa Margarida pel 
qual atorguen que tots els béns mobles i immobles 
que posseeixen a la vila i el terme de Conques els 
tindran mig per mig. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/2 

1564, novembre, 5. 
Salàs de Pallars 

Capítols matrimonials entre Pere Amorós, fill de Pere 
Amorós i Joana, d’una banda, i Cebriana Pessonada, 
filla de Cebrià Pessonada, de l’altra. Pergamí mutilat 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/3 

1574, gener, 20. 
Conques 

Còpia dels capítols matrimonials concordats entre 
Jaume Amorós, pagès, habitant de la vila de 
Conques, fill de Pere Amorós i de la seva esposa 
Joana, de la vila d’Isona, d’una banda, i de Joana 
Gassola, donzella, filla de Pere Gassol i de la seva 
esposa Francina, de la vila de Conques, de l’altra 
(1584, novembre, 28), feta pel notari públic de la vila 
de Conques Joan Boer. 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/4 

1593, juliol, 11 Capítols matrimonials concordats entre Joanot Cots, 
fill de Joan Cots i de la seva esposa Joana Cots, del 
lloc de Sant Romà d’Abella, d’una banda, i Joana 
Toar, filla de Joan Ballich, àlies Toar, i de la seva 
esposa la difunta Mariana, de la vila d’Abella (de la 
Conca), de l’altra. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/5 

1612, febrer, 25. 
Conques 

Còpia dels capítols matrimonials concordats entre 
Joan Amorós, mercader, fill del difunt Joan Amorós, 
de la vila de Conques, d’una banda, i de Mencía de 
Lluna, donzella, filla de Pere de Lluna, donzell, 
domiciliat en la vila de Figuerola d’Orcau, i de la seva 
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esposa Elisabet de Lluna, de l’altra (1627, gener, 11), 
feta pel notari públic de la vila de Tremp Jeroni 
Castells. 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/6 

1632, juliol, 1. 
Solsona 

Còpia del capítol de constitució dotal extret dels 
capítols matrimonials signats entre Joan Alons 
Guardiola, mercader, fill dels difunts Jaume Guardiola, 
notari públic de la vila de Sanahuja, i de la seva 
esposa Cecília, d’una banda, i Magdalena Pintor, 
donzella, filla de Gabriel Pintor, paraire de llana, i de 
la seva esposa Magdalena, de la ciutat de Solsona, 
de l’altra, (1676, abril, 3), feta pel notari públic Bernat 
Coma. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/7 

1645, maig, 14. 
Mare de Déu de 
Bonrepós (Sant 
Salvador de Toló) 

Còpia dels capítols matrimonials concordats entre 
Joan Benet Serradell, doctor en medecina, fill dels 
difunts Joan Benet Serradell i de la seva esposa 
Maria Àngela, de la vila de Vilanova de Meià, d’una 
banda, i de Jerònima Amorós, donzella, filla de Jaume 
Amorós, mercader, de la vila de Conques, i de la seva 
esposa la difunta Joana Amorós, de l’altra, feta pel 
notari públic de Conques Francesc Bastús. 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/8 

1657, maig, 27. 
Conques 

Còpia dels capítols matrimonials concordats entre 
Josep Bastús, apotecari, batlle de la vila i el terme de 
Conques, fill dels difunts Miquel Bastús i Jerònima 
Bastús, de la vila de Conques, d’una banda, amb 
Jerònima Serradell, vídua de Joan Benet Serradell, 
doctor en medecina, de la vila de Vilanova de Meià, 
filla dels difunts Jaume Amorós i Joana Amorós, de la 
vila de Conques, de l’altra, feta pel notari públic de la 
vila de Conques Francesc Bastús. 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/9 

1663, gener, 16. 
Tremp 

Còpia de l’acta notarial per la qual Bonaventura 
Amorós, notari públic de la vila d’Isona i el seu pare 
Antoni Amorós reben de Pere Amorós, pare de 
Francina Amorós, un censal mort de 50 lliures de 
pensió anual, que aquest els hi havia promès com a 
dot en els capítols matrimonials continguts entre els 
dits Bonaventura Amorós i Francina Amorós (1690, 
gener, 17), feta pel notari públic de la vila de Tremp 
Joan Francesc Grau. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/10 

1663, abril, 25 Trasllat del capítol de dot contingut en els capítols 
matrimonials signats entre Bonaventura Amorós, 
notari públic de la vila d’Isona, fill del difunt Antoni de 
Amorós, també notari de la dita vila, i la seva esposa 
Lucrècia Amorós, d’una banda, i Francesca Amorós, 
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donzella, filla de Pere Amorós, mercader, de la dita 
vila, i de la seva esposa Adriana Amorós i d’Ardanui, 
de l’altra, (1687, març, 20), feta pel notari públic Josep 
Forés. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/11 

1664, gener, 6. 
Conques 

Còpia del capítol de donació universal contingut en 
els capítols matrimonials entre Josep Amorós, de la 
vila d’Isona, fill de Pere Amorós, mercader, de la vila 
d’Isona, i d’Adriana Amorós i d’Ardanui, d’una banda, i 
Emerenciana Amorós, donzella, filla Jaume Amorós, 
de la vila de Conques, senyor de la baronia de 
Llarvén i Vall-llebrera, resident a la vila de Conques, i 
la seva difunta esposa [...] Amorós i Cadal, de l’altra, 
(1665, agost, 13), feta pel notari públic de la vila 
d’Isona Bonaventura Amorós. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/12 

1692, setembre, 
17. Tremp 

Trasllat dels capítols matrimonials concordats entre 
Antoni Gualtero de Queralt i de Fiesco, resident a la 
vila de Tremp, fill del difunt Josep de Gualtero i de 
Fiesco, resident a la vila de Tremp, i de la seva dona 
Mantia de Gualtero i de Queralt, vídua, d’una banda, i 
Elisabet de Mestre, donzella, de la ciutat de 
Tarragona, filla llegítima d’Andreu de Mestre, donzell, 
resident a la dita ciutat, i de la seva esposa Eugènia, 
de l’altra, (1699, març, 16), feta pel notari públic de 
Barcelona Josep Brossa. 7 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/13 

1692, setembre, 
17. Tremp 

Trasllat dels capítols matrimonials concordats entre 
Antoni Gualtero de Queralt i de Fiesco, resident a la 
vila de Tremp, fill del difunt Josep de Gualtero i de 
Fiesco, resident a la vila de Tremp, i de la seva dona 
Mantia de Gualtero i de Queralt, vídua, d’una banda, i 
Elisabet de Mestre, donzella, de la ciutat de 
Tarragona, filla llegítima d’Andreu de Mestre, donzell, 
resident a la dita ciutat, i de la seva esposa Eugènia, 
de l’altra, (1699, març, 16), feta pel notari públic de 
Barcelona Josep Brossa. 7 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
2/14 

1693, març, 22. 
Isona 

Còpia del lliurament que fan Bonaventura Amorós, 
notari públic de la vila d’Isona, i la seva esposa 
Francesca Amorós de la possessió corporal d’un 
censal mort, que prestava la universitat de la vila 
d’Isona, a Emerenciana Amorós (1711, maig, 10) , 
feta pel notari públic de Figuerola d’Orcau, Francesc 
Vilaró. 8 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 

1728, març, 14. 
Isona 

Emerenciana d’Amorós i Amorós, vídua de Josep 
d’Amorós, donzell, de la vila d’Isona, com a 
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2/15 administradora dels seus néts Carles i Antoni de 
Moner i de Pons, fills del difunt Francesc de Moner i 
d’Amorós, mort intestat, i Josep de Moner i d’Amorós, 
com a procurador del dit difunt, venen a Domènec 
Andreu Bertran, prevere d’Isona, Pau Mirós, Miquel 
Bunyol i Sebastià Mirós, prevere beneficiat, residents 
a la vila d’Isona, un censal mort de 10 lliures de 
moneda corrent de pensió anual, pel preu de 200 
lliures de moneda corrent a raó de 20.000 per mil 
sous de pensió. Segueix àpoca de 9 d’abril. 4 f. Foli. 

 

CAPSA 5 

Carpeta 3 
Capítols matrimonials dels Bardají de Fonz (1485-1850) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/1 

1485, març, 30. 
Azanuy 

Còpia dels capítols matrimonials signats entre 
Domingo Bardají, fill de Domingo Bardají i de la seva 
difunta esposa Margalida, veïns del lloc de Fonz, 
d’una banda, i de Jauma Guillem, filla de Ramon 
Guillem de Sant Vicent i de la seva esposa Maria  
Cabaner, veïns i habitants del lloc d’Azanuy, de l’altra 
(1505, setembre, 22. Saragossa), feta pel notari públic 
de Fonz, Anton Ferrer. 9 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/2 

1567, setembre, 
12/1568, gener, 7. 
Fonz 

1567, setembre, 12: Pascual de Castro i la seva esposa 
Esperanza Bardají, veïns i habitants de la vila de Montsó, 
reconeixen que l’infançó Alonso Bardají, veí i habitant del lloc de 
Fonz, cunyat i germà seu respectivament, els ha abonat la 
quantitat de 6.500 florins de diners jaquesos que els havia promès 
com a dot. 6 f. Quart. 

1568, gener, 7. Fonz: Capítols matrimonials de Juan de 
Porta i Jerónima Perús, acordats entre Isabel de Porta, vídua de 
Bernat de “Assim”, Montserrat Nicolau i el dit Joan de Porta, 
llauradors, veïns del lloc de Fonz, d’una banda, i Catalina López, 
vídua de Bernat Perus, i llur filla  la dita Jerónima Perús, habitants 
del dit lloc, de l’altra. 6 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/3 

1567, maig, 6. 
Fonz 

Capítols matrimonials de Simó Barba i Joana Brualla, 
àlies Aguilañedo, acordats entre mossèn Ramon 
Barba, prevere, i el seu nebot el dit Simó Barba, 
llaurador, ambdós habitants del lloc de Fonz, d’una 
banda, i Isabel Brualla, vídua de Bartomeu Brualla, 
àlies Aguilañedo, i la seva filla la dita Joana Brualla, 
habitants del dit lloc, de l’altra. 14 f. Quart.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/4 

1583, juliol, 6. Fonz Còpia dels capítols matrimonials signats entre Joan 
Brualla, àlies Clabera, notari, i Jerònima Aguilañedo, 
veïns de Fonz, feta pel notari Andrés Cardona. 10 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/5 

1587, octubre, 27. 
Fonz 

Capítols matrimonials d’Anton Sanz i Esperança 
Castro, acordats entre Montserrat Sanz i Francesca 
Coll, cònjuges, i llurs fills Bernat i Anton Sanz, d’un 
banda, i Maria Suelves, vídua del notari Melchor 
Castro, i llur filla Esperança Castro, de l’altra, tots 
veïns i habitants del lloc de Fonz. 14 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/6 

1609, setembre, 7. 
Fonz 

Capítols matrimonials de Pedro Cichar, fill del difunt 
Pedro Cichar, i de la seva esposa en primeres 
núpcies Jerónima Sistué, veïns i habitants del lloc 
d’Estada, d’una banda, i Isabel Juana Sanz, filla 
d’Anton Sanz i de la seva esposa en primeres núpcies 
la difunta Esperança Castro, veïns i habitants del lloc 
de Fonz, de l’altra. 14 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/7 

1628, octubre, 20 Capítols matrimonials de Jerónimo Francisco Sanz, 
vidu, fill d’Antonio Sanz i de Jerónima Paul, cònjuges, 
d’una banda, i Isabel Ana Puente i d’Aguilañedo, 
donzella, filla de Gaspar de Puente, prevere, i de la 
difunta Isabel Clavera i d’Aguilañedo, cònjuges, de 
l’altra, tots veïns de la vila de Fonz. 12 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/8 

1631, febrer, 26. 
Montsó 

Testament de Miguel d’Azcoidi, infançó, domiciliat en 
la vila de Montsó, en què nomena hereu universal el 
seu fill Martín d’Azcoidi. 6 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/9 

1640, abril, 21. 
Fonz 

Còpia dels capítols matrimonials de Francisco Antonio 
de Exea, fadrí, domiciliat a Barbastre, i Francisca 
Lobera, donzella, natural de l’Almunia de San Juan, 
pactats entre Francisco de Exea, ciutadà de Barbastre 
i el dit Francisco Antonio, pare i fill respectivament, 
d’una banda, i Ana Engracia Barba, vídua de 
Jerónimo Guzmán de Lobera, i llur filla la dita 
Francisca, de l’altra (1780, gener, 26), feta pel notari 
José Espluga y Costa. 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/10 

1665, novembre, 
29. Estadilla 

Capítols matrimonials entre Juan Bautista de Bardají, 
infançó, habitant de la vila de Fonz, i de Juana Cistué, 
donzella, filla de José Cistué i Petronila Claramonte, 
natural de la vila d’Estadilla. 10 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/11 

1694, desembre, 7. 
Fantova 

Capítols matrimonials pactats entre Alberto de 
Bardají, infançó, vidu, fill del difunt Juan Bautista de 
Bardají, i Juana Cistué, habitants de la vila de Fonz, 
d’una banda, i Teresa Larruy, vidua de José Solís, i 
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filla de José Larruy, infançó, i Teresa Lex, habitants 
de les cases del Soler, de lloc de Fantova, de l’altra. 8 
f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/12 

1694, desembre, 7. 
Fantova 

Còpia certificada, a requeriment de Joaquim Manuel 
de Moner, veí i propietari de la vila de Fonz, dels 
capítols matrimonials pactats entre Alberto de Bardají 
i Teresa Larruy (1847, gener, 17. San Esteban de 
Litera), feta pel notari Antonio Marco, escrivà. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/13 

1735, gener, 17. 
Fonz 

 

Còpia dels capítols matrimonials d’Alberto Lorenzo de 
Bardají, fadrí, fill d’Alberto de Bardají i Teresa Larruy, 
d’una banda, i Maria Antonia Ric i Exea, donzella, filla 
de Miguel Ric i Veyán i de Rosa Exea, veïns i 
habitants de la vila de Fonz, de l’altra (1779, agost, 
22), feta per l’escrivà públic José Salas. 8 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/14 

1735, gener, 17. 
Fonz 

Certificació feta per l’escrivà Vicente Chías, del Jutjat 
de Primera Instància, a requeriment de Joaquim 
Manuel de Moner, veí de la vila de Fonz, que acredita 
(1862, gener, 13) els capítols matrimonials fets entre 
Alberto Lorenzo de Bardají i Larrui i Maria Antonia Ric 
i Exea. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/15 

1612, juny, 7 

 

Còpia certificada del capítol de constitució dotal 
contingut en els capítol matrimonials entre Gaspar 
Puente i Isabel Clavera (1850, agost, 5. Fonz), feta 
per l’escrivà Francisco Corona. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
3/16 

1850, agost, 6. 
Fonz 

Còpia certificada dels capítols matrimonials 
concordats entre Gaspar Puente i Isabel Clavera 
(1862, febrer, 7. Tamarite), feta per l’escrivà Vicente 
Chías, de la vila de Tamarite (de Litera) i del Jutjat de 
Primera Instància. 3 f. Foli.  

 

CAPSA 5      

Carpeta 4 
Donacions fetes a Rafael Moner i de Puigmarí 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
4/1 
 

1655, gener, 1. 
Barcelona 

Còpia de la donació entre vius que Gaspar de 
Vilamala i de Barutell, Conangles i de Puigmarí, 
senyor i baró de Bestracà, fa al seu consanguini 
Rafael Moner i de Puigmarí, cavaller de l’orde 
d’Alcàntara, resident a Barcelona, una casa dita la 
torre de Puigmarí, per 500 auris (1655, gener, 8), feta 
pel notari de Barcelona Josep Quatrecases. 2 f. Foli. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
4/2 

1655, setembre, 
20. Barcelona 

Còpia de la donació que Maria Pellicer i de Barutell, 
vídua de Francesc Pellicer i de Vilaplana, domiciliat 
en la vila de Perpinyà, filla del noble Antoni de Barutell 
i de Puigmarí, poblador del lloc d’Oix, i de la seva 
esposa Elisabet de Barutell i de Puigmarí, fa al seu 
cosí Rafael Moner i de Puigmarí, la torre dita de 
mossèn Bou, situada en la parròquia de Santa Eulàlia 
de Provençana, àlies de l’Hospitalet, prop del camí 
que va al lloc de Santa Magdalena d’Esplugues 
(1655, octubre, 7), feta pel notari de Barcelona, 
Miquel Domènec Castells. 4 f. Foli.  

 

CAPSA 5 

Carpeta 5 
Varis  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
5/1 
 

1272, març, 27 Berenguera, filla del difunt Pere de Cabanes, de 
Banyoles, i la seva esposa Ermessenda, aporta a 
Guillem d’ “Agumillo”, de la dita vila, com a dot pel 
matrimoni, 450 sous de Barcelona i roba de llit. Al seu 
torn, l’esmentat Guillem aporta 650 sous al seu 
matrimoni amb Berenguera com a donació per 
núpcies. Carta partida per ABCDEF GH. Pergamí. R. 
29394. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 5, carpeta 
5/2 

1279, agost, 25 Guillema de Puig, vídua de Guillem Pellicer de Meià, 
dóna entre vius al seu fill Bernat de Puig tots els drets 
que té en el mas de Puig, situat en la parròquia de 
Sant Sadurní [de la Fabregada] de [Vilanova de] Meià, 
amb els seus honors i possessions, procedents del 
seu esponsalici, 12 marques d’argent, que té per 
donació de la seva mare, en el camp dit de Santa 
Maria, situat en la parròquia de Celrà, i tots els drets 
que té sobre el mas de Galià, situat en la parròquia de 
Celrà, amb els seus honors i possessions, procedents 
de l’herència, la llegítima paterna, materna i la 
successió, i en altres béns mobles i immobles que 
foren dels seus pares Guillem de Galià i la seva 
esposa Adelaida. La donadora es reserva la meitat 
mentre visqui, així com una certa quantitat de diners. 
Carta partida. Pergamí. R. 29395. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28887&valuesearch=29394&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28887&valuesearch=29394&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28888&valuesearch=29395&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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CAPSA 6 – Moner (Vilafranca) 

Carpeta 1 
Miret (1318-1538) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 6, carpeta 
1/1 

1318, gener, 25 Ferrer de Morató, del mas de Morató, de la parròquia 
de Sant Salvador de la Calçada, i la seva esposa 
Ròmia fan donació entre vius, per raó de matrimoni i 
per l'herència i la llegítima paterna i materna, al seu fill 
Ferreró Morató del dit mas de Morató que tenen per 
Jaume Anglès, de Vilafranca (del Penedès). Pergamí. 
R. 29396. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 6, carpeta 
1/2 

1363, agost, 4 Elisenda, esposa de Bartomeu Alella, del lloc de Puig-
roig, reconeix haver rebut de Pere Busquet, paller de 
Vilafranca (del Penedès), 10 lliures de tern de 
Barcelona en diversos pagaments que restaven per 
pagar de les 20 lliures que la difunta Maria, esposa 
del dit Pere, va llegar-li en el seu testament. Pergamí. 
R. 29398.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 6, carpeta 
1/3 

1417, gener, 12. 
Barcelona 

Joan Munt, prevere, veí de l’església de Sant Cugat 
del Rec, reconeix haver rebut  23 sous de Barcelona 
d’Arnau Piquer, notari, Bernat Eimeric, brodador, i 
Maria, vídua d’Eimeric de Montsuspir, mercader i 
ciutadà de Barcelona, tots tres marmessors del 
testament del dit Eimeric de Montsuspir, això és 4 
sous per la extremunció, 16 sous per (...) i 3 sous (...), 
que aquest va llegar-li en el seu testament. 
Pergamí.16 sous per 15 preveres amb escolar que 
van ser a la sepultura del dit difunt i 3 sous per a 
pagar el dret de parroquinatge. 

BC-Alòs-Moner, 
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1417, gener, 18. 
Barcelona 

Nicolau Torrent, brodador, ciutadà de Barcelona, 
reconeix haver rebut 50 sous de Barcelona d’Arnau 
Piquer, notari, i Bernat Eimeric, brodador, ambdós 
ciutadans de Barcelona, i de Maria, vídua d’Eimeric 
de Montsuspir, mercader i ciutadà de Barcelona, tots 
tres marmessors del testament del dit Eimeric de 
Montsuspir, que aquest va llegar-li en el seu 
testament. Pergamí.  
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1417, juny, 1. 
Vilafranca del 

Antoni Vives, barber-cirurgià, de Vilafranca del 
Penedès, retorna a Berenguer Plana, beneficiat del 
benefici instituït a Sant Mateu en l’església parroquial 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28889&valuesearch=29396&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28890&valuesearch=29398&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Penedès de Santa Maria de Vilafranca, un hort que el seu 
difunt pare, Ramon Vives, també barber-cirurgià de 
Vilafranca, tenia pel dit benefici. Pergamí.  
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1421, gener, 1. 
Vilafranca del 
Penedès 

Constança, esposa de Pere Taverner, ciutadà de 
Tarragona, amb el consentiment del seu marit, absol, 
defineix i remet al seu germà Antoni Vives, barber-
cirurgià, de Vilafranca del Penedès, tots els drets, 
accions, peticions i demandes sobre les quantitats de 
diners que aquest li devia tant per la llegítima paterna, 
materna i complement com per altres raons. Pergamí. 
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1426, abril, 27-
maig, 11 

Crides fetes per Francesc “Siblades”, saig de 
Vilafranca del Penedès, i posades per escrit per 
Jaume Maimó, àlies Talamanca, notari i regent de 
l’escrivania de la cort del batlle de la dita vila de 
Vilafranca. Pergamí.  
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1461, agost, 25. 
Vilafranca del 
Penedès 

Bartomeu Morató, llaurador, de la vila d’Ontinyent, del 
regne de València, absol, defineix i remet a Antoni 
Vives, barber-cirurgià, de Vilafranca, tots els dret i les 
accions  que té en un camp, situat al lloc de Morató, 
que havia estat dels seus avi i pare, Antoni Morató i 
Pere Morató respectivament, oriünds de Vilafranca. 
Rep 6 lliures de Barcelona. Pergamí.  
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1538, novembre, 
15. Terme del 
castell d’Olèrdola 

Joan Escanella, guardià del convent dels framenors 
de Vilafranca del Penedès, Francesc Calandraix i 
Esteve del Riu, prevere de l’església parroquial de 
Santa Maria de Vilafranca, procuradors (procura del 
1538, abril, 1), reconeixen haver rebut de Salvador 
Vives, cirurgià d’aquesta vila, 9 lliures i 6 sous per les 
pensions prorrata degudes d’un censal mort que el 
difunt Antoni Vives, pare del dit Salvador, havia venut 
a Joan Papiol, guardià del dit monestir. Pergamí.  

 

CAPSA 6 

Carpeta 2 Administració del patrimoni (1306-1855)  
Topogràfic Data i lloc Descripció 
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1306, gener, 30 Berenguera, filla de Garsenda de Planes, de la 
parròquia de Sant Feliu del Bac, defineix al seu germà 
Pere de Planes tot el que li correspon de la llegítima 
paterna i materna en el mas i honor de Planes. Rep 
per núpcies 400 sous de tern de Barcelona, dos llits 
de drap i diverses peces de roba. Pergamí. R. 29397. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28891&valuesearch=29397&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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1404, gener, 1/ 
1405, novembre, 
25. Santa Coloma 
de Vinyoles 

Asbert de Banyeres de Dalt i el seu fill Guillem, de la 
parròquia de Santa Coloma de Vinyoles, reconeixen 
haver rebut de Berenguer de Coromines, de la dita 
parròquia, dos pagaments de 50 sous de moneda de 
tern de Barcelona per raó del dot i l’esponsalici de 
Clara, esposa i filla dels dits Guillem de Banyeres i 
Berenguer de Coromines respectivament. Pergamí. 
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1417, gener, 21. 
Barcelona 

Francesc Codina, apotecari, ciutadà de Barcelona, 
reconeix haver rebut d’Arnau Piquer, Bernat Eimeric, 
brodador, i de Maria, vídua d’Eimeric de Montsuspir, 
ciutadà de Barcelona, marmessors i executors 
testamentaris del dit Eimeric, 55 sous de Barcelona 
que aquest li devia per cera i medecines. Pergamí.  
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1439, gener, 27. 
Barcelona 

Àpoca de 60 florins d’or d’Aragó, 6 sous i 8 diners de 
moneda de tern de Barcelona que Ramon Costal, 
tintorer de la vila de Ripoll, reconeix haver rebut de 
Pere “dez [...]”, Jaume de Puig i Ramon [±2]les, 
mercaders, i Jaume de [...], de Ripoll, per raó d’un 
deute que aquests devien a Antoni Ferran, notari de 
Ripoll, i a Jaume Dac, Joan Dac, Pere Dac i el difunt 
Ponç Carneret, mercaders de la dita vila. Pergamí. 
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1492, octubre, 29. 
Arles 

Joan de Montefort, i Antoni Aulina, monjos, 
procuradors de la fàbrega del monestir de Santa 
Maria d’Arles, reconeixen haver rebut de Miquel de 
Funes, donzell, de la vila d’Arles, 15 lliures que Mateu 
de Bonmacip, fill del difunt Arnau Bomacip, de la dita 
vila, hereu i successor del difunt Mateu Colomina, 
també de la dita vila, havia cedit a la dita fàbrega 
(1490, octubre, 11). Pergamí.  
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1531, febrer, 18. 
Girona 

Miquel Vendrell, ciutadà de Girona, cedeix i 
transfereix a la seva germana Esperança, esposa de 
Francesc de Funes, donzell, domiciliat a la vila 
d’Arles, tot el dret que li pertany en 30 lliures d’un 
censal mort de 55 lliures de pensió anual de Jerònim 
Margarit, donzell, domiciliat a Barcelona i Girona. 
Pergamí.  
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1600, maig, 8.  Pl. 
de l’Església Major 
de Barcelona 

Els jutges de greuges, nomenats en la Cort General 
celebrada a Barcelona, condemnen al duc de 
Francavila a pagar a Aldonça de Solanell, vídua de 
Joan Pere Solanell, donzell, domiciliat a la vegueria 
de Ribes, 600 lliures de Barcelona com a 
compensació pels danys causats en l’incendi i 
enderroc d’una casa situada a la vila de Ribes. 
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Pergamí.  
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1650, gener, 8. 
Figueres 

Josep Bassedes i de Biure, donzell i capità dels terços 
de Josep de Biure i de Margarit, governador del 
Principat de Catalunya, Francesc Moner i de 
Puigmarí, donzell, domiciliat a la vila de Camprodon, i 
Teresa Bassedes i de Moner, vídua de Benet 
Bassedes i de Biure, donzell, domiciliat a la vila de 
Figueres, tutors i curadors, juntament amb mossèn 
Joan Bassedes i de Biure, canonge de la Seu de 
Girona, de la persona i els béns de Benet de 
Bassedes, fill pubill i hereu universal del difunt 
homònim, donen i cedeixen al dit canonge 1.000 
lliures de Barcelona procedents de la part de 
l’herència i la llegítima paterna sobre els béns del seu 
difunt pare, Pere Bassedes. 4 f. Quart. 
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1685, gener, 31. 
Peralada 

Reconeixements de rebuts de censal. 2 
documents. 

Les germanes Francesca i Llàtzera Moner i de Bassedes, 
monges del convent de Sant Bartomeu de Bell-lloc, reconeixen 
haver rebut de Magdalena de Moner i Miret, vídua del noble Joan 
Moner i de Bassedes, de la vila de Camprodon, i hereva universal 
dels seus béns, que abans havien estat de Francesc Moner i de 
Puigmarí, pare de les dites monges, 50 lliures de Barcelona, 25 
cadascuna d’elles, per mans de Nicolau Peiró, moliner de farina 
de Camprodon, corresponents al llegat d’una pensió anual de 25 
lliures. 4 f. Quart. 

Josep Metge, religiós del convent de Santa Maria del 
Mont Carmel de la vila de Peralada, reconeix, com a procurador 
del convent de Sant Bartomeu de Bell-lloc (procura del 1670, 
agost, 26), haver rebut de Magdalena de Moner i Miret, vídua del 
noble Joan Moner i de Bassedes, 20 lliures i 16 sous de moneda 
d’argent de la pensió d’un censal cobrador el 20 de novembre. 4 f. 
Quart. 
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1691, abril, 4. 
Barcelona 

Jerònim de Magarola, procurador de Josep de Fluvià, 
monjo del monestir de Santa Maria de Ripoll (procura 
del 1691, gener, 10), reconeix haver rebut d’Oleguer 
de Montserrat, bisbe de la Seu d’Urgell, 200 lliures de 
moneda de Barcelona per una pensió de 72 escuts 
d’or de la Mensa Episcopal. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 6, carpeta 
2/11 

1725, octubre, 1. 
Capellades 

Maria Teresa Santasusanna i de Moner, esposa del 
metge Josep Santasusanna, doctor a la vila de 
Capellades, i en primeres núpcies d’Ignasi de Bas i 
Balaguer, reconeix haver rebut del seu germà 
Francesc de Moner, poblador del lloc de Montsonís, 
100 lliures de Barcelona de les 6.000 que aquest li 
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havia promès com a dot juntament amb la seva mare 
Magdalena de Moner i Bassedes en els capítols 
matrimonials amb el dit Ignasi de Bas (1699, juny, 9). 
2 f. Quart.  
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1727, febrer, 8. 
Capellades/1728, 
juny, 25. Igualada 

Certificats de pagament. 2 documents. 

1727, febrer, 8. Capellades: Certificació feta per Jaume 
Carbonell, rector i notari públic de Capellades, que acredita que 
Maria Teresa Santasusanna i de Moner, esposa del doctor en 
medecina Josep de Santasusanna i Puig, de la vila d’Igualada, va 
signar una àpoca per 125 lliures de Barcelona que li va pagar el 
seu germà Francesc de Moner, poblador del lloc de Montsonís, a 
compte de les 2.800 lliures que li faltaven per abonar per raó del 
seu dot. 1 f. Foli. 

                1728, juny, 25. Igualada: Certificació feta pel notari 
d’Igualada, Onofre Melcior, que acredita que Maria Teresa 
Santasusanna i Moner, abans Bas, esposa del doctor en 
medecina Josep de Santasusanna i Puig, poblador de la vila 
d’Igualada, va signar una àpoca per 125 lliures de Barcelona que 
li va pagar el seu germà Francesc de Moner, poblador del lloc de 
Montsonís, a compte de les 2.800 lliures que li faltaven per abonar 
per raó del seu dot. 1 f. Foli. 
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1740, abril, 4. 
Barcelona 

Jaume de Pons, donzell, domiciliat a Barcelona, com 
a procurador del seu germà  mossèn Josep de Pons, 
prevere de Barcelona, reconeix haver rebut d’Ignasi 
Serra, ciutadà honrat de Barcelona, 255 lliures de 
Barcelona com a complement de les 273 lliures i 14 
sous dels emoluments com a advocat que el dit 
mossèn Josep de Pons va prestar a Emerenciana 
d’Amorós en la causa entre els cònjuges Alarets, 
d’una banda, i la dita Emerenciana d’Amorós, de 
l’altra. 2 f. Foli.  
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1740, abril, 26 Joan Pujol, mestre de cases, de la vila de 
Camprodon, reconeix haver rebut de Josep Moner i 
d’Amorós, poblador de la vila d’Isona, tutor i curador 
de les persones i béns dels pubills Carles i Antoni 
Moner i de Pons, 26 lliures, 1 sou i 4 diners de 
moneda de Barcelona per diverses obres fetes en les 
cases del mas Juera, situat al terme de Freixenet, i de 
Tremoledes, situat a la parròquia de Bolòs. 1 f. Foli. 
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1740, octubre, 8. 
Bagà 

Testament que fa Joan Pujol, notari públic, ciutadà de 
Manresa, fill d’Esteve Pujol, paraire de llana, de la vila 
de Bagà, i de Margarida Pujol i Ripoll. 4 f. Foli.  
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1742, gener, 2. 
Pobla de Lillet 

Testament que fa Maria Anna Saus i Cotrina, esposa 
de Francesc Saus, pagès, de la vila de la Pobla de 
Lillet, filla de Pere Cotrina, pagès, de la parròquia de 



 

 

73 

 

Campelles, i de la seva difunta esposa Rafaela. 2 f. 
Foli. 
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1745, febrer, 10 Àpoca que signen Anton de Gualtero i de Queralt, 
Bonaventura Gualtero i de Mestre i Magdalena de 
Gualtero i de Moner per 1.000 lliures de Barcelona 
que els hi va pagar Josep Moner i d’Amorós, 
domiciliat a la vila d’Olot, juntament amb diverses 
peces de roba, per raó del dot d’aquesta, segons 
consta en els capítols matrimonials entre els dits 
Magdalena de Moner i el seu marit Bonaventura de 
Gualtero (1745, gener, 19. Conques). 1 f. Foli. 
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1752, febrer, 7 Bonaventura Gualtero, de la vila de Tremp, fill d’Anton 
Gualtero, de la mateixa vila, acorda amb Carles 
Moner reduir de 100 a 70 lliures el que aquest havia 
de pagar-li anualment pel dot de la seva esposa 
Magdalena Gualtero i de Moner. 2 f. Foli. 
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1776, octubre, 10. 
Olot 

Carles Moner i de Pons, domiciliat a la vila d’Isona, 
aprova, ratifica, confirma i promet pagar al seu germà 
Anton Moner i de Pons la quantitat de 4.000 lliures de 
Barcelona que el seu avi Francesc Moner i de Miret li 
havia llegat en el seu testament (1728, abril, 20), 
comprometent-se a donar-li anualment 140 lliures per 
a la seva manutenció. 2 f. Foli.  
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1772, febrer, 1. 
Talarn 

Jacint de Pallarès i Maria Teresa de Pallarès i de 
Pons, cònjuges, de la vila de Talarn, reconeixen haver 
rebut d’Anton Moner i de Pons, domiciliat a Barcelona, 
com a hereu universal de Josep Amorós i de Moner, 
de la vila d’Olot, la quantitat de 1.000 lliures de 
Barcelona (de les quals 433 lliures s’abonen en diner 
comptant, mentre que les restants 567 ja s’havien 
abonat), que aquest últim havia llegat a la dita Maria 
Teresa. 2 f. Foli.  
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1773, agost, 16. 
Isona 

Pere Bertran, notari públic de la vila d’Isona, reconeix 
haver rebut del noble Carles de Moner i de Pons, de 
la dita vila, la quantitat de 20 lliures de Barcelona, per 
mà d’Anton de Moner, que corresponen a la quarta 
part del seu salari. 1 f. Foli. 
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1773, octubre, 26. 
Olot 

Anton Moner i de Pons, domiciliat a la ciutat de 
Barcelona, com a hereu universal del seu oncle Josep 
Moner i d’Amorós, domiciliat a la vila d’Olot, delega en 
Bonaventura Santaló Martí i d’Andreu, doctor en dret, 
domiciliat en la vila d’Olot, el pagament de 500 lliures 
de Barcelona, que el dit Josep Moner va llegar en el 
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seu testament a Maria Magdalena Santaló Martí i 
d’Andreu, donzella, de la dita vila, germana del dit 
Bonaventura Santaló. 4 f. Foli.  
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1779, gener, 5. 
Talarn 

Jacint de Pallarès i Teresa de Pallarès i de Pons, 
cònjuges, de la vila de Talarn, reconeixen haver rebut 
dels nobles Carles Moner i de Pons, domiciliat en la 
vila d’Isona, i Anton Moner i de Pons, germà d’aquest, 
habitant de la ciutat de Barcelona, la quantitat de 
1.300 lliures de moneda de Barcelona.  2 f. Foli.  
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1800, maig, 28. 
Cariñena 

Joaquín Tarín y Gayán, infançó, veí de la vila de 
Cariñeña, reconeix haver rebut de Carles Ramon 
Moner, noble de Catalunya, vidu d’Ángela Bardají i 
Ric, veí de la vila d’Isona, 2.000 dels 4.000 pesos, tal 
com constava en els capítols matrimonials pactats 
entre el dit Joaquín Tarín i la seva esposa Ana Teresa 
Moner i Bardají, filla del dit Carlos Ramon (1796, 
desembre, 31. Cariñena). 4 f. Foli.  
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1801, desembre, 
23. Barcelona/ 
1809, agost, 27. 
Barcelona 

 

Àpoques del dot de Maria Rosa de Moner.  

1801, desembre, 23. Barcelona: Antoni de Duran i 
Basteró, Josefa de Duran i Descatllar, cònjuges, Francesc Xavier 
de Duran i de Descatllar, i Maria Rosa de Duran i de Moner, 
també cònjuges, reconeixen haver rebut del noble Carles Ramon 
de Moner, domiciliat a la vila de Fonz, del regne d’Aragó, 5.600 
lliures de Barcelona i unes calaixeres amb roba a compte dels 
11.200 lliures de moneda de Barcelona pel matrimoni contret 
entre els dits Francesc Xavier i Maria Rosa de Duran i Moner, a la 
casa castell del lloc de Ribelles (1801, maig, 24). 2 f. Foli. 

1809, agost, 27. Barcelona: Francesc Xavier de Duran i 
de Descatllar, domiciliat a Barcelona, reconeix haver rebut del seu 
sogre el noble Carles Ramon de Moner, domiciliat a la vila de 
Fonz, 10.200 lliures de moneda de Barcelona i dues calaixeres 
amb roba a compte de les 11.200 lliures del dot a la seva filla 
Maria Rosa de Moner i Bardají, segons figura en els capítols 
matrimonials signats entre la dita Maria Rosa i el dit Francesc 
Xavier (1801, maig, 24). 2 f. Foli.  
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1806, octubre, 9. 
Cariñena 

Joaquín Tarín i Ana Teresa Moner i Bardají, 
infançons, cònjuges, veïns de la vila de Cariñena, 
atorguen àpoca per 2.000 dels 8.000 pesos (dels 
quals 4.000 s’abonen immediatament i els restants 
4.000 s’abonaran durant un període de 4 anys 
després del seu casament) a Carles Ramon Moner, 
consignats en ajuda de matrimoni, segons consta en 
els seus capítols matrimonials. 2 f. Foli.  
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1840, novembre, Joaquim de Moner, veí de la vila de Fonz, i Antoni 
Santpau, del poble d’Isil, confessen deure a Joaquim 
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2/27 20. Talarn Maria de Sullà, advocat, de la vila de Tremp, la 
quantitat de 496 duros per un préstec que aquest els 
havia fet. Prometen pagar-li el deute en el termini de 4 
anys, al 6% d’interès. 3 f. Foli.  
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1846, novembre, 
20. Saverneda 

Antoni Santpau i Arnalot, veí del poble d’Erill (la Vall) i 
resident a Saverneda, confessa i reconeix deure a 
Maria del Carme de Moner, vídua de Joaquim Manuel 
de Moner, i a llur fill Joaquim Manuel de Moner i 
Siscar, veïns de Fonz, la quantitat de 1.000 duros per 
un préstec que aquests li havien fet. Promet pagar-los 
el deute en el termini de 8 anys. 1 f. Foli. 
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1846, novembre, 
20. Saverneda 

Antoni Santpau i Arnalot, veí del poble d’Erill (la Vall) i 
resident a Saverneda, confessa i reconeix haver rebut 
1.000 duros que li han prestat Maria del Carme de 
Moner, vídua de Joaquim Manuel de Moner, i llur fill 
Joaquim Manuel de Moner i Siscar, veïns de Fonz, 
entre els quals es compten 496 duros que Joaquim 
Manuel de Moner va pagar a Joaquim Maria de Sullà. 
Promet pagar-los el deute en el termini de 8 anys. 1 f. 
Foli. 
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1847, maig, 8. 
Barcelona 

Joaquim Maria de Dou i de Siscar, hisendat, i Rosa de 
Dou i de Moner, cònjuges, veïns del poble de Palau-
surroca, signen carta de pagament a favor de 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de la vila 
de Fonz, del regne d’Aragó, com a hereu universal del 
seu difunt pare Joaquim Alberto de Moner i de Bardají 
(1845, setembre, 30. Fonz), de 60.000 reials de velló 
per raó del dot i la llegítima de la dita Rosa de Dou, tal 
com consta en els seus capítols matrimonials (1842, 
juliol, 3. Fonz). 4 f. Foli. 
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1855, novembre, 
24. Sort 

Joaquim de Moner, llicenciat en jurisprudència, veí de 
Fonz, i Antoni Santpau, propietari, veí de Rialp, fan 
definició de comptes pel mas de Saverneda. 4 f. Foli. 

 

CAPSA 7 – Moner (Camprodon) 

Carpeta 1  
Vall i vila de Ribes, privilegi 

Topogràfic Data i lloc Descripció 
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1497, gener, 28 

 

Trasllat de la confirmació del compliment del privilegi 
reial del 1460 que concedia als habitants de la vall i la 
vila de Ribes l’exempció de lleuda en el proveïment 
de vitualles i mercaderies, fet per Mateu Compte 
(1555, abril, 18), notari de la vall i la vila de Ribes [de 
Fresser]. Pergamí.  

 

CAPSA 7 

Carpeta 2 
Àpoques i confessions de deutes de la casa Moner 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
2 

1585-1599 
 

Àpoques i confessions de deutes de la casa Moner (4 
quadernets; quart). 

 

CAPSA 7 

Carpeta 3 
Llibretes de comptes i pagaments (1690-1852), llinatge Moner 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/1 

1690 Llibreta dels comptes dels arrendaments dels masos 
de Magdalena Moner i Miret a Camprodon, així com 
dels ingressos i despeses. 14 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/2 

1699-1803 

 

Comptes dels pagaments del dot que Francesc de 
Moner fa a Josep Puget (1699-1701); comptes de la 
venda del gra de la collita de 1738 (1739); llistat de 
pagaments d’obres fetes pel mestre de Cases de Sant 
Pau a distintes heretats de Camprodon (1745-1751); 
llistat de preus de venda de la quartera de gra (1770-
1790); anotacions de les quantitats que deuen satisfer 
els masovers de les parròquies de Camprodon i Bolòs 
a Carlos Moner i Puget per l’arrendament d’heretats 
(s/d, segle XVIII); i anotacions dels arrendaments 
cobrats de Camprodon durant l’any 1803 (8 fulls solts; 
quart). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/3 
 

1711-1713 

 

Llibreta on hi ha apuntats els pagaments dels 
arrendaments dels masos de Camprodon i llurs 
veïnats fets a Vicenç Malet, procurador de Francesc 
de Moner i Miret. 26 f. Quart.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/4 

1726-1728 

 

Comptes fets per Ignasi Julià, procurador de Francesc 
Moner i Miret, de les quantitats degudes i satisfetes 
pels masovers per l’arrendament de masos a 
Camprodon. 45 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/5 

1726-1730 Llibreta de comptabilitat dels pagaments fets per 
Francesc Moner i Miret. 42 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/6 
 

1730-1731 

 

Llibreta dels comptes fets per Josep Moner i d’Amorós 
als masovers dels masos dels pubills Carles i Antoni 
de Moner i de Pons, situats a la parròquia de 
Camprodon, així com dels censals que paga la casa 
de Moner de Camprodon. 16 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/7 

1744-1748 

 

Comptes dels arrendaments de Camprodon. 8 f. 
Quart. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/8 
 

1747, octubre, 4 

 

Llistat de pagaments de pensions de censals a 
diferents institucions religioses (monestirs, causes 
pies i beneficis), així com uns honoraris al notari de 
Conques, fets per Carlos de Moner entre els anys 
1740-1746. 8 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/9 
 

1767, setembre, 30 

 

Relació de jornals pels treballs de reparació de 
teulades, terrats i parets, pavimentació i 
emblanquiment de parets, fets per Joan Pujol, mestre 
de cases de Vilallonga, en les heretats de Carles 
Moner; pagats per Josep Moner. 4 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/10 
 

1770 

 

Relació dels jornals pels treballs de reparació de 
teulades fets per Joan Pujol, mestre de cases de 
Vilallonga, en les heretats de Carles Moner a 
Freixenet i Bolòs. 8 f. Octau. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/11 

1770, octubre, 20-
novembre, 5 

Comptes dels diners rebuts i deguts pels masovers 
dels arrendaments de masos, entre 1761-1770. 6 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/12 
 

1770-1771 

 

Llibreta on hi ha apuntats els pactes d’arrendament 
dels masovers de dos masos de Carles Moner, situats 
als veïnats de Freixenet i Bolòs (Camprodon). 8 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/13 
 

1770-1771 

 

Llibreta on hi ha apuntades les quantitats degudes i 
satisfetes pels masovers a Carles Moner per 
l’arrendament dels masos dels termes de Freixenet i 
Bolòs (Camprodon).16 f. Quart. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/14 
 

1773, octubre, 18 

 

Relació dels jornals pels treballs de reparació de 
teulades i canalitzacions, el forn, la xemeneia o la 
cuina realitzats per Joan Pujol, [mestre de cases], a 
diferents edificis de Carles Moner, els anys 1770-
1771. 6 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/16 
 

1778-1779 

 

Llibretes on hi ha anotats les quantitats degudes i 
satisfetes pels masovers a Carles de Moner i de 
Pons, així com les quantitats de diners entregades a 
Carles Moner i de Pons en la vila d’Isona. 18 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/17 
 

1780 

 

Llibreta on hi ha apuntats els comptes de les 
quantitats degudes i satisfetes pels masovers a 
Carles Moner i Puget, així com les pensions dels 
censals del benefici de Sant Sebastià i els pagaments 
fets per Antoni Moner i de Pons en nom del dit Carles, 
germà seu. 6 f. Quart. 6 fulls solts. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/18 
 

1781 

 

Comptes de les quantitats degudes i satisfetes pels 
masovers a Carles Moner i de Pons dels 
arrendaments de masos i terres, així com de les 
pensions dels censals del benefici de Sant Sebastià. 6 
f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/19 

1782 Llibreta on hi ha apuntats els comptes de les 
quantitats degudes i satisfetes pels masovers de 
Carles Moner i Puget. 10 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/20 
 

1783 

 

Comptes de les quantitats degudes i satisfetes pels 
masovers a Carles Moner i Puget dels arrendaments 
de masos i terres, així com de les pensions del censal 
del benefici de Sant Sebastià de l’església de 
Camprodon. Llibreta. 8 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/21 
 

1784 

 

Comptes de les quantitats degudes i satisfetes pels 
masovers a Carles Moner i Puget dels arrendaments 
de masos i terres, així com de les pensions del censal 
del benefici de Sant Sebastià de l’església de 
Camprodon. Llibreta. 8 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/23 

1796-1798 Llibreta que recull les quantitats de diners i els censos 
deguts i satisfets pels masovers dels arrendaments de 
masos de Camprodon. 18 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/24 
 

1799 

 

Llibreta que recull les anotacions de les quantitats de 
diners i dels censos deguts i satisfets pels masovers 
dels arrendaments de masos de Camprodon. 12 f. 
Quart.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/25 

1836-1844 Llibreta que recull comptes i notes diverses dels 
masos dels Moner a Camprodon. 28 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/26 
 

1839 

 

Llibreta de les quantitats degudes i satisfetes pels 
masovers a Joaquim de Moner pels arrendaments 
dels masos de les parròquies de Freixenet i Bolòs 
(Camprodon), corresponents a l’any 1838. 16 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/27 
 

1840 

 

Llibreta dels diners rebuts per Joaquim de Moner dels 
masovers pels arrendaments dels masos de les 
parròquies de Freixenet i Bolòs (Camprodon), 
corresponents a l’any 1839. 10 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/28 

1841 Llibreta de les quantitats degudes i satisfetes pels 
masovers a Joaquim de Moner pels arrendaments 
dels masos de les parròquies de Freixenet i Bolòs 
(Camprodon), corresponents a l’any 1840. 14 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/29 

1843 Llibreta de comptabilitat dels ingressos i despeses de 
l’any 1842. 10 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/30 

1843, juliol, 13. 
Ripoll 

Comptes del gra produït al mas Seguer, [de la 
parròquia de Bolòs], corresponent a l’any 1842, i de 
l’import de la seva venda, entregat a compte de 
l’arrendament de les herbes de l’any 1842. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
3/31 

1852 Llistat dels censos recaptats per Joan Viladamat als 
masovers de Joaquim Manuel de Moner, 
corresponents als anys 1847-1852. 4 f. Quart. 

 

CAPSA 7 

Carpeta 4 
Comptes anuals presentats per Joan Julià i Vidal a Joaquim Manuel de Moner  

(1852-1857; 1859-1860) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
4/1 
 

1853 Resum de comptes de Joan Julià Vidal com a 
procurador de Joaquim Manuel de Moner, 
corresponents al període 1852-1854. Inventari de 
béns mobles de Joaquim de Moner en poder del dit 
Joan Julià (1853). 2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
4/2 
 

1854-1855 Comptes de les heretats de Camprodon de Joaquim 
Moner fets pel seu procurador Joan Julià, 
corresponents al període 1854-1855, i rebuts dels 
comptes. 12 documents. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
4/3 
 

1855-1856 Comptes de les heretats de Camprodon de Joaquim 
Moner fets pel seu procurador Joan Julià, 
corresponents al període 1855-1856, i rebuts dels 
comptes. 7 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
4/4 

1856-1857 Comptes de les heretats de Camprodon de Joaquim 
Moner fets per Joan Julià, corresponents al període 
1856-1857, i rebuts dels comptes. 10 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
4/5 

1858-1859 Rebuts dels comptes de les heretats de Camprodon, 
corresponents al període 1858-1859. 32 documents.  
                                                                              

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
4/6 

1859-1860 Comptes de les heretats de Camprodon de Joaquim 
Moner fets pel seu procurador Joan Julià, 
corresponents al període 1859-1860. 12 documents. 

 

CAPSA 7 

Carpeta 5 
Comptes (1854-1855) – Joaquim Manuel de Moner 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
5/1 

1854, novembre, 
14 

Comptabilitat presentada per Joan Julià i Vidal, 
procurador de la comarca de Camprodon, a Joaquim 
Manuel de Moner, de les despeses diverses 
corresponents als anys 1853-1854. 8 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
5/2 

1854 Comptes dels diners pagats pels masovers, 
corresponents als anys 1853-1854 (10 fulls solts; 
quart). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
5/3 

1855 Comptes dels censos de gra i cavallons que fan els 
masos de Joaquim Manuel de Moner, corresponents 
a l’any 1855 (5 fulls; octau i quart). 

 

CAPSA 7 

Carpeta 6 
Rebuts (1868-1885) –  Joaquim Manuel de Moner 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
6/1 
 

[1868-1885] Rebuts de la contribució territorial que paga Joaquim 
Manuel de Moner a Camprodon (1871-1878, 1881-
1885) i Freixenet (1872-1873, 1881-1882) i Josep 
Ginesta a Isona (1868). 29 documents. 

BC-Alòs-Moner, 1873-1877 Rebuts de la contribució de guerra que paga Joaquim 
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capsa 7, carpeta 
6/2 

Moner a Freixenet (1873, 1877). 5 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
6/3 
 

1878 Rebuts d’apremi de primer grau pel pagament de les 
quotes de la contribució de Camprodon (1878) i 
Freixenet (1878), i de guerra (1878). 2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
6/4 

1873 Rebut de la contribució carlina que paga Josep 
Ginesta per Joaquim Moner (1873). 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
6/5 

1868-1882 Rebuts de l’impost de consums que paga Josep 
Ginesta a Camprodon (1878, 1881-1882) i Isona 
(1868). 4 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
6/6 

1880-1885 Rebuts de l’impost equivalent als de la sal que paga 
Joaquim Moner a Camprodon (1880, 1882-1885) i 
Freixenet (1884-1885). 10 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
6/7 

1875 Rebut del tribut forçós que paga Joaquim Moner a 
Freixenet (1875). 1 document.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
6/8 

1874-1876 Rebuts de l’emprèstit de 175 milions que paga 
Joaquim Moner a Camprodon (1874, 1876) i Freixenet 
(1874, 1876). 12 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
6/9 
 

1872-1874 Rebuts d’impostos municipals que paga Josep 
Ginesta per Joaquim Moner a Camprodon: contribució 
municipal (1872-1873), repartiment veïnal (1874), 
despeses extraordinàries (1875) i amillarament 
(1880), així com la contribució carlina (1872-1874). 12 
documents.  

 

CAPSA 7 

Carpeta 7   
Rebuts, documentació de Joaquim M. de Moner i altres (1870-1915) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
7/1 

1870, setembre, 
18. Freixenet 

Àpoques fetes per Guillem Picola a Joan Vila i Joan 
Colom pels masos Batllia i Tosquera (Camprodon). 2 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
7/2 

1897, setembre, 25 Cèdula personal de Joaquim M. de Moner Siscar. 1 
document.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 7, carpeta 
7/3 

1915, novembre i 
desembre. 

Tres cartes de Joan Ajats adreçades a Lluïsa de Sullà 
i de Moner, on s’esmenten els comptes del carbó 
vegetal produït al bosc de Bolòs (5 fulls). Cèdula 
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 Camprodon personal de Joaquim M. de Moner. 1 document. 

 

CAPSA 8 – Moner (Camprodon) 

Carpeta 1 
Vendes i transmissions de propietat (1523-1620) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
1/1 
 

1523, febrer, 27. 
Camprodon 

 

Joan Tubert i la seva esposa Margarida, hereu i 
propietari del mas Tubert i d’altres masos agregats, 
situats a la parròquia de Santa Maria de Bolòs, venen 
a Pere de Bac, senyor dels castells de Rocabruna i 
d’Orriols, un censal mort de 46 sous de moneda de 
Barcelona de pensió anual, a percebre cada mes de 
març, per 46 lliures de moneda de tern de Barcelona. 
Segueix l’àpoca del preu de venda de la mateixa data. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
1/2 
 

1528, gener, 31. 
Veïnat de Taulat 
(Parròquia de 
Santa Maria de 
Camprodon) 

Joan Tubert i la seva esposa Margarida, hereu i 
propietari del mas Tubert, situat a la parròquia de 
Santa Maria de Bolòs, venen a Pere de Bac, senyor 
dels castells de Rocabruna i d’Orriols, un censal mort 
de 26 sous de moneda de Barcelona de pensió anual, 
a percebre cada mes de febrer, pel preu de 26 lliures 
de moneda de tern de Barcelona. Segueix àpoca de 
la mateixa data. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
1/3 
 

1590, novembre, 5. 
Camprodon 

 

Llorenç Sitjar, llaurador, de la parròquia de 
Camprodon, ven a Gabriel Sivilla, mercader, Ponç de 
Casals, cabaner, Joan Mercer, àlies Senyoret, 
cirurgià, i Jerònima, vídua de Joan Vinyals, mercader, 
de la vila de Camprodon, marmessors del dit difunt 
(1587, setembre, 25), un censal mort de 120 sous de 
Barcelona de pensió anual, pel preu de 120 lliures de 
Barcelona (de les quals 70 s’abonen per mà d’Antoni 
Soler, mercader de la vila de Perpinyà, i 50 lliures en 
la data present). Segueix àpoca de la mateixa data. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
1/4 
 

1613, novembre, 7. 
Camprodon 

 

Pal·ladi Espinet, colteller, de la vila de Camprodon, i 
la seva esposa Constança, venen a Pere Moner, 
mercader, de la dita vila, un censal mort de 68 sous 
de pensió anual, pel preu de 68 lliures de Barcelona, 
a raó de 20.000 sous per mil, per tal de pagar-li un 
hort i canemar que l’havien comprat, situats en la dita 
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vila. Pergamí.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
1/5 
 

1614, gener, 2. 
Camprodon 

 

Cristòfol Vidal i Boí Vidal, llauradors, del veïnat de 
Freixenet, de la parròquia de Camprodon, venen amb 
carta de gràcia a Pere Moner, mercader de 
Camprodon, 30 lliures de Barcelona per dues 
pensions d’un violari (és a dir, de 15 lliures de pensió 
anual i 105 de preu), pel preu de 210 lliures de 
Barcelona, a raó de 27.000 sous per mil de pensió. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
1/6 
 

1620, gener, 27. 
Arles 

Gibert Mundet, picapedrer, de la vila d’Arles, ven a 
carta de gràcia a Pere Moner i de Solanell, mercader 
de Camprodon, un censal mort de 60 sous de pensió 
anual i preu de 60 lliures de Barcelona, per tal de 
pagar-li una peça de terra que li havia comprat. 
Pergamí.  

 

CAPSA 8 

Carpeta 2 
Comptes i administració del patrimoni de la família Moner (1764-1917), principalment de 

propietats de Camprodon 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/1 

1764, febrer, 11. 
Camprodon 

Acord entre Bartomeu Foix i Miquel Puig per tal de fer 
conduir l’aigua del rec del molí  
de Carles Moner. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/2 
 

1791, gener, 1. 
Camprodon 
 

Inventari dels béns mobles que hi ha a la casa que té 
Carles Moner i Puget a Camprodon, entregats en 
custòdia per Antoni Moner i de Pons a Maria 
Diumenge i Fabra, vídua. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/3 
 

1808-1853 

 

Certificats de pagaments de contribucions de guerra 
(1809), miquelets i sometent (1808, 1810) i cadastre 
(1808, 1819), fets per part dels masovers de 
Freixenet; rebuts de les contribucions pagats pels 
masovers de Bolòs (1838-1839, 1849-1853), i 
Freixenet (1838-1839, 1849-1853); recull d’àpoques 
d’obres i materials que paga Joan Viladomat, 
procurador del senyor de Bolòs (1849, 1851). 98 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/4 
 

1809-1866 

 

Rebuts del Cadastre que paga Josep Camps per 
Carles Moner a Camprodon (1809-1811), que paga 
Ignasi Roca per Carles Moner a Camprodon (1834-
1836); rebuts de la contribució general que Jaume 
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Vila paga per Carles de Moner a Camprodon (1820); 
rebuts de la contribució del culte i del clergat que 
paga Ignasi Roca per Joaquim de Moner a 
Camprodon (1842); rebuts de la contribució territorial 
que paga Ignasi Roca per Joaquim Moner a 
Camprodon (1841, 1843), que paga Joan Freixa per 
Carles Moner (1848), que paga Joan Viladomat per 
Carles Moner (1849), que paga Joan Viladomat per 
Joaquim Moner (1851), que paga Joaquim Moner 
(1855), que paga Joan Julià per Joaquim Moner 
(1853-1854, 1857-1859, 1861-1866); rebuts 
d’immobles que paga Joan Freixa per Joaquim Moner 
(1849), que paga Carles Moner a Camprodon (1850), 
que paga Joaquim de Moner a Camprodon (1851); i 
rebuts de la contribució d’immobles, cultiu i ramaderia 
que paga Joaquim de Moner (1854), que paga Joan 
Julià per Joaquim de Moner (1855-1856). 48 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/5 

1852, febrer, 26. 
Girona 

Factura de l’amortització de documents de deute del 
Tresor, presentats per Miquel Galceran com a 
comissionat de l’Ajuntament de Molló. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/6 

1853, desembre, 
30. Lleida 

Comunicació de la “Junta de Calificación de títulos de 
partícipes en diezmos” en relació a la instrucció de 
l’expedient sobre el dret d’indemnització a favor de 
Maria del Carme Siscar de Moner, com a 
usufructuaria dels delmes que havia rebut a Llarvén i 
Talarn. 1 full. Quatern. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/7 
 

1866, octubre, 31. 
Camprodon 

 

Àpoques fetes per Josep Costa, mestre de cases, a 
Joan Julià, en relació, d’una banda, al pagaments 
d’uns jornals a les propietats de Joaquim Moner a 
Bolòs i, de l’altra, a unes obres per reformar el saló 
d’una propietat de Joaquim Moner, habitada pel dit 
Julià. 1 full. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/8 

1868-1869 Llibreta de comptes dels grans i fruits lliurats pels 
masovers de Bolòs i Freixenet (1868) i de 
l’administració del patrimoni Moner a Camprodon, feta 
per part de Josep Ginesta (1869). 18 f. Quart i foli. 1 
full solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/9 
 

1868 

 

Comptes de l’administració del patrimoni Moner a 
Camprodon, fets per Joan Julià, procurador de 
Joaquim Manuel de Moner, i presentats a Pere Alturo, 
també procurador del dit Joaquim Manuel de Moner 
(1867-1868). 6 f. Foli. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/10 

1868, maig, 22. 
Camprodon 

Compte dels jornals fets per Josep Costa, mestre 
d’obres, als diversos edificis de Joaquim de Moner i el 
seu procurador Joan Julià (1867-1868). 2 f. Foli 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/11 

1868, novembre, 
22 

Pagarés dels masovers de Bolòs i Freixenet a favor 
de Joaquim Manuel de Moner. 5 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/12 

1868 Compte dels grans i fruits lliurats pels masovers de 
Bolòs i Freixenet a Pere Alturo (1868). 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/13 

1869, maig, 29. 
Camprodon 

Carta de Josep Ginesta a Joaquim Manuel de Moner 
en què li demana permís per tal de continuar vivint a 
Camprodon en comptes de traslladar-se a la casa del 
guardabosc. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/14 

1868-[1907] Comptes d’ingressos i despeses de l’administració del 
patrimoni Moner a Camprodon (1869); àpoca feta pel 
manyà José Rey a Joaquim Moner (1869-XI-23); 
rebuts de la contribució industrial i de comerç que 
paga Joaquim Moner a Soriguera pel molí de 
Saverneda (1868-1869); recàrrec per impagament de 
la contribució industrial i de comerç pel molí de 
Saverneda (1869); factura de la companyia de gas 
Lebon a nom de Joaquim Moner [1907]. 6 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/15 

1869, desembre, 
21. Ribes [de 
Freser] 

Relació de la composició mineralògica de diverses 
mostres de la zona de Ribes, feta per José Maneja a 
Joaquim Manuel de Moner. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/16 
 

[1872] Comptes anuals d’ingressos i despeses de les 
propietats de Moner a Camprodon i els seus entorns, 
presentats per José Ginesta a Joaquim de Moner 
(1871). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/17 

[1873] Relació dels cavallons de les collites de Camprodon 
de l’any 1872. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/18 
 

[1873] 

 

Comptes anuals d’ingressos i despeses de les 
propietats de Moner a Camprodon i els seus voltants, 
presentats per Josep Ginesta a Joaquim de Moner 
(1872). 2 f. Foli. 1 full solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/19 
 

[1874] 

 

Comptes anuals d’ingressos i despeses de les 
propietats de Moner a Camprodon i els seus voltants, 
presentats per Josep Ginesta a Joaquim de Moner 
(1873). 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 

[1875] Relació dels cavallons i garbes de les collites de 
Camprodon de l’any 1874. 1 f. Foli. 
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2/20 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/21 

1877, juliol, 21. 
Barcelona 

Àpoca que fa Domènec Coma, prevere, capellà de 
presons de Barcelona, a Josep Ginesta, procurador 
de Joaquim de Moner, per uns diners a compte de les 
pensions del censal del Benefici de sant Sebastià. 1 
full.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/22 
 

1878, abril 

 

Comptes anuals d’ingressos i despeses de les 
propietats de Moner a Camprodon i els seus entorns, 
presentades per Josep Ginesta a Joaquim de Moner 
(1877). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/23 

1878, abril 
 

Relació dels cavallons i garbes de les collites de 
Camprodon de l’any 1877. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/24 
 

[1879] 
 

Comptes anuals d’ingressos i despeses de les 
propietats de Moner a Camprodon i la seva comarca, 
presentades per Josep Ginesta a Joaquim de Moner 
(1878). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/25 

1895, juliol, 27. 
Fonz 

Cèdula personal de Joaquim M. de Moner i Siscar. 1 
full. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/26 

1897 Comptes anuals d’ingressos i despeses del patrimoni 
de Moner a Camprodon (1896-1897). 4 f.  Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/27 

1897, novembre, 
26. Camprodon 

Reconeixements de deute fets per Francesc Vidal i 
Rosa Casadesús, cònjuges, Jaume Nogué i el seu fill 
Pere Nogué, Francesc Guillaume i Maria Brull, 
cònjuges, tots veïns de Bolòs, i Josep Casadesús i 
Margarida Querós, i Teresa Vila de la Quera, veïns de 
Camprodon, a Joaquim Manuel de Moner. Paper 
timbrat. 5 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/28 

1898, novembre, 
16. Camprodon 

Comptes anuals d’ingressos i despeses del patrimoni 
de Moner a Camprodon, fets per Bernat Matile (1897-
1898). 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/29 
 

1898 

 

Rebut del sou de Bernat Matile, procurador de 
Joaquim Moner (1898); factures diverses que paga 
Bernat Matile, procurador de Joaquim Moner a Bolòs, 
per treballs d’obres, reformes i transport de materials, 
corresponents a l’any 1898. 20 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/30 
 

1900 Comptes anuals d’ingressos i despeses del patrimoni 
de Moner a Camprodon, fets per Bernat Matile (1899-
1900); rebuts de la contribució territorial i sobre 
edificis i solars que paga Joaquim Moner a 
Camprodon i Freixenet (1899-1900); i factures 
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diverses que paga Bernat Matile, procurador de 
Joaquim Moner, per treballs d’obres i reparacions 
(1899-1900). 4 f. Foli. 35 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/31 

1900, novembre, 
16 

Comptes de resultats amb els masovers de 
Camprodon, fets per Florenci Guillem (1900). 4 f. Foli.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/32 
 

1901 

 

Comptes anuals d’ingressos i despeses del patrimoni 
de Moner a Camprodon, fets per Bernat Matile (1901); 
comptes de resultats amb els masovers de 
Camprodon, fets per Florenci Guillem (1901); factures 
diverses que paga Florenci Guillem per treballs 
d’obres, materials i el seu transport, corresponents a 
l’any 1901. 6 f. Foli. 4 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/33 
 

1901 

 

Rebuts dels sous de Bernat Matile i Joan Puigmal, 
procurador i guardabosc respectivament de Joaquim 
Moner (1901); factures diverses que paga Bernat 
Matil, procurador de Joaquim M. de Moner, per 
treballs d’obres i reparacions (1901); rebuts de la 
contribució territorial i de la contribució sobre edificis i 
solars que paga Joaquim Moner a Camprodon i 
Freixenet (1901). 29 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/34 
 

1902 

 

Comptes anuals d’ingressos i despeses del patrimoni 
de Moner a Camprodon, fets per Bernat Matile (1902); 
comptes de resultats amb els masovers de 
Camprodon, fets per Florenci Guillem (1902); rebuts 
dels sous de Bernat Matile i Joan Puigmal, procurador 
i guardabosc respectivament de Joaquim Moner; 
factures per obres i reformes. 5 f. Foli. 4 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/35 

1902 Rebuts de la contribució sobre edificis i solars i de la 
contribució territorial que paga Joaquim Moner a 
Camprodon i Freixenet (1901-1902). 26 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/36 
 

1903 

 

Comptes anuals d’ingressos i despeses del patrimoni 
de Moner a Camprodon, fets per Bernat Matile 
(novembre 1902-juny 1903); rebuts dels sous de 
Bernat Matile i Joan Ajats, procuradors de Joaquim 
Moner; rebuts de la contribució territorial i la 
contribució sobre edificis i solars que paga Joaquim 
Moner a Camprodon i Freixenet (1902-1903). 2 f. Foli. 
8 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/37 

1903, novembre, 
20 

Comptes de resultats amb els masovers de 
Camprodon, fets per Florenci Guillem (1903). 4 f. Foli.  
 

BC-Alòs-Moner, 1904 Comptes anuals d’ingressos i despeses del patrimoni 
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capsa 8, carpeta 
2/38 
 

 Moner a Camprodon, fets per Joan Ajats (1904); 
compte de resultats amb els masovers de 
Camprodon, fets per Florenci Guillem. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/39 

1904-1905 Factures diverses que paga Joan Ajats, procurador de 
Bolòs, per obres, materials (1904-1905). 13 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/40 

1905, novembre Comptes anuals de resultats amb els masovers, fets 
per Florenci Guillem (1905); Comptes anuals 
d’ingressos i despeses del patrimoni Moner a 
Camprodon, fets per Joan Ajats. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/41 

1906, novembre, 6 
i 22 

Rebuts dels sous de Joan Ajats i Joan Puigmal, 
procurador i guardabosc respectivament de Joaquim 
Moner, corresponents a l’any 1906. 2 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/42 

1906 

 

Comptes anuals de resultats amb els masovers, fets 
per Florenci Guillem (1906); comptes anuals 
d’ingressos i despeses del patrimoni Moner a 
Camprodon, fets per Joan Ajats (1906); rebuts de la 
contribució sobre edificis i solars i de la contribució 
territorial de Camprodon i Freixenet (1905-1906); 
factures diverses que paga Joan Ajats per obres, 
reparació i materials (1906). 4 f. Foli. 31 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/43 

1907, novembre-
1908, gener 

Comptes anuals d’ingressos i despeses del patrimoni 
Moner a Camprodon, fets per Joan Ajats (1907); 
comptes anuals de resultats amb els masovers, fets 
per Florenci Guillem (1908); rebuts de la contribució 
sobre edificis i solars i de la contribució territorial que 
paga Joaquim Moner a Camprodon i Freixenet (1907); 
factures diverses per obres, reformes i materials 
(1907). 4 f. Foli. 43 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/44 

1908 

 

Comptes d’ingressos i despeses del patrimoni Moner 
a Camprodon, fets per Joan Ajats (1908); rebuts de la 
contribució sobre edificis i solars i de la contribució 
territorial que paga Joaquim Moner a  Camprodon 
Freixenet (1908); àpoques per jornals (1908).  23 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 8, carpeta 
2/45 

1917, desembre, 
31/1918, abril, 2. 
Vall-llebrera 

Comptes d’ingressos i despeses del patrimoni que 
Luis de Cuenca y de Pesino té a Vall-llebrera, 
presentats per José Lladonosa (1917); carta adjunta 
en què l’administrador Lladonosa li explica els motius 
del perquè no hi apareix ens els comptes la partida 
corresponent de l’arrendament del molí. 2 documents. 
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CAPSA 9 – Moner  

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de la família Moner (1430-1892) 

Camprodon, Maçanet, Conques, Isona, Tremp, Fonz... 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/1 

1430, febrer, 22 
Camprodon 

Francesc de Font, titular del benefici fundat pel difunt 
Pere Carló a la capella de Santa Maria del monestir 
de Sant Pere de la Camprodon, estableix en emfiteusi 
a Bernat de Lafita, carnisser de la parròquia de 
Camprodon, el mas de Coll de Caselles, que té pel dit 
benefici, a canvi d’un cens anual de 58 sous de 
Barcelona, la meitat per sant Joan del mes de juny i 
l’altra meitat per Nadal, i una entrada d’11 sous de 
Barcelona. Trasllat del 1557. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/2 
 

1497, abril, 14 
Maçanet 

 

Dos cònsols i vuit consellers de la universitat de 
Maçanet reconeixen que Miquel de Funes, donzell, 
domiciliat a la vila d’Arles, del bisbat d’Elna, fill i hereu 
de Joan de Funes, donzell, i Agnès, hereva del difunt 
Miquel de Polo, de la vila de Xèrica, els ha pagat 33 
lliures de Barcelona per la lluïció i redempció d’un 
censal de 33 sous de pensió anual que l’església de 
Sant Martí de Maçanet rebia per l’aniversari instituït 
pel dit Miquel de Polo. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/3 

1509, setembre, 4. 
Camprodon 

Miquel Fabra, sastre, de la vila de Camprodon, ven a 
Pere Moner, de la vila de Camprodon, fill i hereu del 
difunt Bernat de Moner, un censal mort de 10 lliures 
de tern de Barcelona de pensió anual, pel preu de 200 
lliures. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/4 

1559, maig, 2. Olot Caterina Arboseta, vídua de Marc Arboset, de la 
parròquia de Santa Maria de Camprodon, filla i hereva 
de Bernat Bertran, senyor útil i propietari del mas 
“Sala Morell” situat a la dita parròquia, ven i lliura a 
Bernat Moner, mercader, de la vila de Camprodon, 
tots els seus drets al mas Morell, pel preu de 11 lliures 
i 12 sous de Barcelona i 3 canes de drap burell bo. 
Segueix l’àpoca del preu de la venda. Pergamí. 
S’inclou certificació d’inscripció en el registre 
d’escriptures antigues (1852, agost, 30). 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/5 
 

1571, gener, 30. 
Camprodon 

Pere Moner, mercader, de la vila de Camprodon, 
permuta a Jaume Noguer, àlies Quera Desgrau, 
pagès, del veïnat de Puigfrancor, de la parròquia de 
Santa Maria de Camprodon, els masos de Batllia i 
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 Bastons, pels masos Quera d’Amunt, Quera d’Avall, 
Serradell i Colomer, situats tots al dit veïnat. Pergamí. 
Hi ha trasllat en paper. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/6 
 

1573, juny, 2. 
Camprodon 

 

Jaume Noguer, àlies Quera Desgrau, pagès, del 
veïnat de Puigfrancor, de la parròquia de Santa Maria 
de Camprodon, senyor útil i propietari de la meitat 
dels masos Batllia i Bastons, situats al dit veïnat i 
parròquia, ven i lliura corporalment a Andreu Brandia, 
paraire de la dita vila, la seva part a les deveses la 
Solana i de l’Esquert, dita popularment del Perer i 
situada al lloc dit de les Queres, i dos camps de terra 
que són de les pertinences dels masos Bastons i 
Batllia, situat tot als dits veïnat i parròquia, pel preu de 
86 lliures de moneda de Barcelona. Segueix l’àpoca 
del preu de venda. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/7 
 

1579, gener, 10 
Camprodon 

 

Jaume Noguer, àlies Quera, pagès del veïnat de 
Puigfrancor, de la parròquia de Camprodon, ven i 
lliura la possessió corporal a Andreu Brandia, paraire 
de la dita vila, d’una peça de terra situada en la part 
baixa de la costa dels Graus, pel preu de 3 lliures i 2 
sous de moneda de Barcelona. Segueix àpoca del 
preu de venda. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/8 
 

1593, juny, 6. 
Camprodon 

Testament que fa Bernat Moner, mercader, de la vila 
de Camprodon, fill dels cònjuges Pere de Moner, 
mercader, i Anna, difunts, malalt en perill de mort, en 
què nomena marmessors el seu oncle Esteve Moner, 
prevere, la seva sogra Aldonça Solanella i Descatllar, 
la seva esposa Jerònima Moner i Solanell, i el seu 
cunyat Nicolau Toralles, notari, entre altres; elegeix 
ser enterrat al cementiri de l’església parroquial de 
Camprodon i nomena hereu universal de tots els seus 
béns el seu fill Pere. S’obre i es publica el 5 de juliol 
del 1593. 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/9 
 

1662, desembre, 
20. Conques 

 

Pere Marquès, pagès, de la vila de Conques, de la 
baronia d’Orcau, ven a Jaume Amorós, senyor dels 
llocs i termes de Llarvén i Vall-llebrera, domiciliat a 
vila de Conques, una peça de terra dita el Llobatell, 
situada en el terme de la dita vila, a la partida dita els 
Llobatells, pel preu de 111 lliures de moneda de 
Barcelona. Segueix àpoca del preu de venda. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/10 

1713, octubre, 13/ 
1714, desembre, 
26. Isona 

Inventari dels béns mobles dels cònjuges Francesc i 
Magdalena de Moner, de la vila d’Isona, requisats per 
ordre militar. 4 f. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/11 

1717, maig, 5. 
Barcelona 

Instruccions a Francesc Canals i d’Amorós per tal que 
insti als administradors, recaptadors i arrendataris 
dels béns confiscats a ampliar les quantitats 
obtingudes i agilitzar el procés. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/12 

1719, maig, 8 Ordre de l’intendent general a Antoni Berenguer, 
administrador dels béns confiscats al Pallars, per tal 
que enviï els diners procedents de les confiscacions. 
Inclou el requeriment al veguer del Pallars perquè 
ingressi el pagament de les imposicions per a les 
despeses de les tropes; l’ordre del capità general de 
Catalunya per tal de procedir al cobrament de la 
contribució per a la manutenció de les tropes (1717, 
maig, 21, Barcelona; 1 full imprès); i la presentació de 
la dita ordre impresa als veguers de Tremp i Salàs, 
als batlles de Talarn, la Pobla de Segur, Vall de 
Barravés, Peramea, Vall Ferrera i Vall de Cardós, al 
procurador general el comtat d’Erill, al governador de 
la baronia de Bellera i al senyor de la baronia d’Altron, 
entre d’altres, per part de l’apoderat de la 
Superintendència del Pallars i la Conca de Tremp 
(1717, desembre, 2-20). 15 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/13 
 

1757, febrer, 16. 
Isona 

 

Carles de Moner i de Pons, domiciliat a la vila d’Isona, 
ven a Bonaventura Bastús, notari públic de la vila de 
Conques, un bancal de terra, situat al terme de 
Conques, per tal de pagar-li les 90 lliures que li deu. 
Segueix àpoca de la venda. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/14 

1772, abril, 24. 
Barcelona 

Certificació feta per Vicente Simón, escrivà major de 
la Intendència de Catalunya, de la sentència dictada 
per l’intendent general de Catalunya, Josep de 
Contamina, en el plet de Carles de Moner i de Pons, 
domiciliat a la vila d’Isona, contra Pere Serra, prevere 
beneficiat de l’església parroquial de la dita vila (20 de 
setembre de 1751). 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/15 
 

1776, octubre, 2. 
Camprodon 

 

Concòrdia en el litigi entre Carles Moner, natural de la 
vila d’Isona, i Baldiri Tubert, de la parròquia de Bolòs, 
partit de Camprodon, mitjançant la qual el dit Baldiri 
Tubert no portarà a pasturar el seu ramat a les terres 
del dit Carles Moner. 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/16 
 

1779, juny, 13. 
Isona 

Antoni Bastús, àlies Tenat, pagès, de la vila d’Isona, 
ven a Carles de Moner i de Pons, cavaller, de la dita 
vila, una peça de terra erma situada en el terme de la 
vila d’Isona, en la partida de les Pinyes, pel preu de 
12 lliures de Barcelona. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 1796, desembre, 1. Josep Coll, pagès, de la vila de Tremp, ven a 
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capsa 9, carpeta 
1/17 
 

Tremp Francesc Saurina i Vives, pagès, de la dita vila, una 
porció d’hort, situada en el raval de Santa Bàrbara de 
la vila de Tremp, pel preu de 110 lliures de Barcelona. 
Segueix àpoca de la venda. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/18 
 

1798, març, 26. 
Tremp 

Josep Coll, pagès, de la vila de Tremp, ven a 
Francesc Lledós, pagès, de la dita vila, un pati de 
terra descobert, situat davant el vall dit de Santa 
Bàrbara de la vila de Tremp, pel preu de 100 lliures de 
Barcelona. 2 f. Foli. 1 paper solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/19 

1812, setembre, 
10. Talarn 

Josep Monill, pagès, de la vila de Figuerola d’Orcau, 
ven a Francesc Pié, comerciant, de la vila d’Isona, 
l’heretat dita Faidella, pel preu de 3.370 lliures de 
moneda catalana. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/20 
 

1812, octubre, 18. 
Isona 

 

Josep Codina, pagès, del mas Serrat, de la vila 
d’Abella, ven a Francesc Pié i Solans, comerciant, de 
la dita vila, una peça de terra erma, situada en el 
terme dit de Miralles de la vila d’Abella, pel preu de 
100 lliures de Barcelona. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/21 
 

1812, setembre, 
19. Bóixols 

 

Marc Graell, pagès, habitant del mas Faidella, del 
terme de la vila d’Abella, reconeix a Francesc Pié, 
comerciant, de la vila d’Isona, que li ha pagat 133 
lliures, 3 sous i 4 diners per la revenda d’un tros de 
terra, situat al terme d’Abella (de la Conca), al partit 
de Faidella, que el dit Marc havia comprat a carta de 
gràcia a Josep Monill (25 de setembre de 1803, 
Isona). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/22 
 

1815, agost, 7. 
Vilamitjana 

 

Francesc Solans i Serra, pagès, de la vila d’Isona, ven 
a Silvestre Duró, pagès, del poble de Llordà, una peça 
de terra erma, alou del capítol de la Seu d’Urgell, 
situada en la vila d’Isona, en la partida dita de la “Tolla 
de Llafar”, pel preu de 120 lliures. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/23 
 

1816, octubre, 21. 
Isona 

Còpia de la venda amb carta de gràcia d’un censal 
que fan els cònjuges Francesc i Gràcia Aleu, 
pagesos, de la vila d’Isona, a Joan Fornés, mestre 
apotecari, de la dita vila, de 2 lliures, 12 sous i 6 
[diners] de Barcelona de pensió anual, pel preu de 87 
lliures i 10 sous (1844, març, 15. Barcelona), feta pel 
notari Francesc Gallissà. 2 f. Paper. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/24 
 

1824, setembre, 
20. Conques 

Còpia de la delimitació d’una peça de terra de 
Joaquim Albert de Moner i Bardají, situada en el 
terme de la vila de Conques, en la partida dels 
Obatells i de les Obagues.  
Paper (1851, setembre, 30. Tremp), feta per José 
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Castejón i de Llorens, notari públic de Vilanova de 
Meià. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/25 
 

1825, març, 3. 
Conques 

 

Francesc Aleix, pagès de la vila d’Isona, ven a 
Joaquim Albert de Moner, habitant de la dita vila, 
quatre bancals de terra amb tres rengleres de ceps, 
contigus a una peça de terra del dit comprador, situats 
en la vila d’Isona, en la partida del pla de Sianes, pel 
preu de 20 lliures. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/26 
 

1833, desembre, 5  

 

Còpia certificada, a requeriment de Joaquim Manuel 
de Moner i de Siscar, veí de la vila de Fonz, de 
l’establiment en emfiteusi fet pel seu pare Joaquim 
Albert de Moner i de Bardají a Joan Abella, pagès, 
habitant de Sant Salvador de Toló, d’una peça de 
terra erma, situada a Conques, a cens de 54 arroves 
de raïm (10 de maig de 1849, San Esteban de Litera), 
feta per Antonio Marco, notari de San Esteban de 
Litera. 3 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/27 
 

1844, maig, 27. 
Tremp 

Ignasi Boher, llaurador, veí de la vila d’Isona, ven a 
Joaquim Albert de Moner, cavaller hisendat, de la vila 
de Fonz, una peça de terra plantada d’oliveres, 
situada en el terme de la vila d’Isona, pel preu de 160 
lliures catalanes. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/28 

1845, novembre, 9. 
Isona 

Sol·licitud de permís de tala d’arbres feta per Joaquim 
Manuel de Moner i de Siscar, veí de Fonz, a l’alcalde 
d’Isona i concessió corresponent. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/29 
 

1847, març, 27. 
Isona 

 

Joan Fornés, farmacèutic, de la vila d’Isona, ven 
Joaquim Manuel de Moner, de la vila de Fonz, una 
peça de terra de vinya  amb arbres, situada en el 
terme d’Isona, en el Pla de Sianes, pel preu de 55 
lliures catalanes. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/30 
 

1847, agost, 15-17. 
Tremp 

Sol·licitud de llicència per variar els límits d’una era i 
un paller, feta per Joaquim Manuel de Moner i de 
Siscar, veí de Fonz, a l’alcalde de Tremp i concessió 
corresponent. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/31 

1849, octubre, 14. 
Conques 

Conveni mutu entre diversos propietaris de finques 
situades en el terme de la vila d’Isona, pel qual 
acorden la cessió d’ús i d’aprofitament agrari, ramader 
i forestal de les seves finques entre ells, així com la 
renúncia a hipotecar i vendre-les a  [...].4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/32 
 

1849, novembre, 3. 
Conques 

Certificació del dret d’aprofitament d’usos comunals, 
com la pastura de ramats i la tala d’arbres, a Joaquim 
Manuel de Moner i de Siscar, feta per l’alcalde de 
Conques. 1 f. Foli. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/33 

1851, octubre, 6. 
Conques 

Còpia certificada del croquis de les parcel·les de terra 
i la casa, propietat de Joaquim Manuel de Moner i 
Siscar i del seu avi Carles Moner, a Conques. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/34 

1852, octubre, 12. 
Isona 

Certificació de judici de conciliació entre el 
demandant, Joaquim M. de Moner, i el demandat, 
Bonaventura Durany, en què s’acordà que el 
demandat pagaria les pensions endarrerides dels 
anteriors propietaris d’una casa i deixaria lliure el camí 
d’accés a una peça de terra (20 de desembre de 
1852), feta pel secretari de l’alcaldia d’Isona. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/35 

1852, novembre, 
16. Tremp 

Citació del jutjat de Tremp al batlle d’Isona perquè 
Antoni Badia comparegui a a la vista de judici oral, a 
requeriment de Joaquim de Moner. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/36 
 

1856, març, 4. 
Conques 

 

Joan Fornés i de Rúbies, farmacèutic, veí de la vila de 
Conques, en nom propi i en el de la seva esposa 
Paula Fornés i Pié, com a hereus de Pau Pié, pare 
d’aquesta, venen a carta de gràcia a Ignasi de Moner i 
Carme Moner de Duc, cònjuges, de la dita vila, dues 
peces de terra dites Peira i “Juliandona”, situades en 
el terme de Conques, per la quantitat de 3.584 reals. 
3 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/37 
 

1856, desembre, 
22. Figuerola 
d’Orcau 

 

Els germans Maties i Bonaventura Coll, pagesos, 
veïns del mas de Santmartí, de la parròquia de Llobet, 
venen a Carme de Siscar, vídua de Joaquim Albert de 
Moner, i a Joaquim de Moner, fill d’aquests, de la vila 
de Fonz, una peça de terra erma, situada en el terme 
de la vila d’Isona, en la partida del Pla de Beora, pel 
preu de 640 reals. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/38 
 

1858, setembre, 24 

 

Certificació d’acte de conciliació entre els 
demandants, Joaquim Manuel Moner, veí de la vila de 
Fonz, en nom seu i com a apoderat també de la seva 
mare, Carmen Siscar, i els demandats, els cònjuges 
Jaume Subirà i Rosa Subirà, pagesos, i els cònjuges 
Antoni Espina i Antònia Espina i Bertran, traginers, 
sobre el traspàs de l’establiment d’un pati per part 
dels Subirà als Espina i la confirmació del compliment 
de les condicions de l’establiment per part dels 
Espina, feta pel secretari del jutjat de pau d’Isona (25 
de setembre de 1825, Isona). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/39 
 

1859, novembre, 5. 
Isona 

 

Certificació d’acte de conciliació entre Joaquim 
Manuel de Moner, veí de Fonz, i Pere Bonet Roca, 
d’una banda, i Francesc Pié i Antoni Ribera, pagesos, 
veïns d’ Isona, de l’altre, en què s’acorda el dret de 



 

 

95 

 

pas per les terres dels dits Moner i Bonet a la partida 
de Beora, en el camí de Biscarri (6 de novembre de 
1859), feta pel secretari del jutjat de pau d’Isona. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/40 
 

1863, octubre, 8. 
Figuerola d’Orcau 

Fèlix Amat i Feliu, pagès, veí d’Aransís, paga a 
Joaquim Manuel de Moner i Siscar (“Ciscar”), veí de 
la vila de Fonz, 533 reals i 33 cèntims que s’afegeixen 
als 1.066 reals i 6 cèntims pagats anteriorment per 
una peça de terra plantada de ceps, oliveres i altres 
arbres amb pacte de retrovenda (14 d’octubre de 
1849), la qual cosa augmenta el seu preu de venda a 
un total de 1.600 reals de velló. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/41 
 

1863, desembre, 
29. Isona 

 

Joan Fornés i Rúbies, farmacèutic, veí de la vila 
d’Isona, com a apoderat de Paula Pié de Fornés, ven 
a Joaquim Manuel de Moner i Siscar, veí de la vila de 
Fonz, el mas de Faidella, situada al districte municipal 
d’Abella (de la Conca), pel preu de 16.000 reals de 
velló. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/42 
 

1864, novembre, 9. 
Figuerola d’Orcau / 
1865, novembre, 
29. Figuerola 
d’Orcau 
 

Declaració d’herència, compra i addició de preu del 
mas dit la Borda de Borrell, situat al terme d’Abella de 
la Conca. 3 documents. 
 

1864, novembre, 9. Figuerola d’Orcau: Inventari dels 
béns immobles que Maties March i Bastida, pagès, veí de la vila 
d’Abella (de la Conca), va rebre del seu pare, Maties March i 
Eroles, en morir aquest: una casa situada al carrer de la Font, 
d’Abella; una peça de terra dita Devesa, situada al terme del 
districte d’Abella; i el mas dit Borda de Borrell, situat en el terme 
del dit districte. 2 f. Foli. 

1864, novembre, 24. Figuerola d’Orcau: Maties March i 
Bastida, pagès, i la seva esposa Maria Torrens i Marc, veïns 
d’Abella (de la Conca), venen amb carta de gràcia i pacte de 
retrovenda a Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, hisendat, veí 
de la vila de Fonz, el mas dit Borda de Borrell, situada en el terme 
del districte d’Abella, pel preu de 5.760 reals de velló.  3 f. Foli. 

1865, novembre, 29. Figuerola d’Orcau: Els cònjuges 
Maties March i Bastida i Maria Marc i Torrens, pagesos, veïns de 
la vila d’Abella (de la Conca), fan àpoca de pagament a Joaquim 
Manuel de Moner i de Siscar, veí de Fonz, de 1.587 reals de velló 
i 80 cèntims que s’afegeixen als 5.670 reals pagats anteriorment, 
la qual cosa augmenta el preu de la venda del mas Borda de 
Borrell a un total de 7.347 reals i 80 cèntims.  3 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/43 
 

1865, març, 26. 
Conques/1883, 
octubre, 15. Abella 
de la Conca 

Arrendaments de terres, mas, paller i ramat a Bóixols i 
el terme d’Abella de la Conca, propietat de Joaquim 
Manuel de Moner. 8 documents. 
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1865, març, 26. Conques. Contracte d’arrendament del 
mas de Faidella, propietat de Joaquim Manuel de Moner i de 
Siscar, i el seu ramat (14 ovelles, 37 xais, 2 cabres, un moltó, una 
vedella, una vaca, un parell de bous i un garrí), signat entre Pau 
Tranquet, en representació del dit Joaquim Manuel, i Francesc 
Graells i Farràs, pagès, en què s’acorda que el producte aniria a 
mitges, però no així la despesa que corria a càrrec de 
l’arrendatari.  4 f. Foli. 

1868, setembre, 29. Isona. Francesc Graell i Farràs, 
pagès, veí de les cases de Faidella, ven a carta de gràcia a 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de Fonz, una peça de 
terra, part conreada i part boscosa, situada al terme d’Abella (de 
la Conca), al lloc dit Coll de la Bojol, pel preu de 256 escuts, a 
condició que resti en arrendament del venedor, l’import del qual 
s‘estableix en un 6% del preu de compra.  3 f. Foli. 

1879, març, 21. Isona. Francesc Graell Farràs ven a 
carta de gràcia i a amb pacte de retrovenda a Joaquim Manuel de 
Moner i de Siscar una peça de terra dita Clot del Manxot de 
Faidella, situada en el terme d’Abella (de la Conca), pel preu de 
480 ptes., a condició que resti en arrendament del venedor per un 
import anual de 28 ptes. i 20 cts., entre altres clàusules. 4 f. Foli. 

1879, març, 29. Isona. Josep Vinyals i Boix, veí del lloc 
de Bóixols, ven a carta de gràcia i amb pacte de retrovenda a 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de Fonz, una peça de 
terra dita Tros de casa, situada al lloc de Bóixols, al terme de la 
vila d’Abella (de la Conca), pel preu de 500 ptes., amb pacte que 
restarà en arrendament del venedor pel preu de 30 ptes. anuals. 4 
f. Foli. 

1879, abril, 5. Isona. Antoni Sansa i Rabassa, pagès, veí 
de Bóixols, ven a carta de gràcia i amb pacte de retrovenda a 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar una peça de terra dita Tros 
de casa i les Planes, situada al lloc de Bóixols, pel preu de 500 
ptes., amb pacte que restarà en arrendament del venedor pel preu 
de 30 ptes. anuals. 4 f. Foli. 

1879, abril, 9. Isona. Maties Subrerroca i Colon, àlies 
Macià, pagès, veí de Bóixols, ven a carta de gràcia i amb pacte de 
retrovenda a Joaquim Manuel de Moner i de Siscar cinc peces de 
terra dites Pi Gros, “Cap de Colomina”, “Plana Pinyes”, “les 
Collades i “lo Truid”, situades al lloc de Bóixols, i una casa, 
situada en el carrer d’Avall del lloc de Bóixols, pel preu de 750 
ptes., amb pacte que restaran en arrendament del venedor pel 
preu de 45 ptes. anuals que es pagarà en quatre terminis.  4 f. 
Foli. 

1879, abril, 16. Isona. Josep Cirera i Coll, pagès, veí del 
lloc de Bóixols, ven a carta de gràcia i amb pacte de retrovenda a 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar dues peces de terra dites 
de Davall de casa i Bancals del peu de casa i un paller, situat tot 
al lloc de Bóixols, del districte de la vila d’Abella (de la Conca), pel 
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preu de 300 ptes., amb pacte que restaran en arrendament del 
venedor per un import anual de 18 ptes. 4 f. Foli. 

1883, octubre, 15. Abella de la Conca. Certificació d’acte 
de conciliació entre el demandant, Antoni Vidal, veí d’Isona, 
apoderat de Joaquim Manuel de Moner, veí de Fonz, d’una 
banda, i el demandat, Francesc Graell, pagès, habitant de la casa 
de Manxot de Faidella, de l’altra, sobre el dret de pastura al mas 
de Faidella, propietat del dit Joaquim Manuel de Moner (16 
d’octubre  del 1883), feta pel secretari del jutjat municipal d’Abella.  
4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/44 

1868, setembre, 2. 
Abella (de la 
Conca) 

Certificació de les possessions de Francesc Munill a 
Faidella, feta pel secretari de l’alcaldia d’Abella (de la 
Conca), Benet Faidella. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/45 
 

1869, juliol, 5. 
Tremp 

Mariano Romay Hierro, jutge de primera instància de 
Tremp, dicta sentència declarant procedent la terceria 
interposada per Joaquim Manuel de Moner, aixecant 
l’embargament sobre els béns d’Isidre Cabiserans 
(deutor) i condemnant a Francesc Laplaza (creditor) a 
pagar les costes. 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/46 
 

1869, setembre, 
14. Tremp 

Còpia de la sentència dictada per Mariano Romay 
Hierro, jutge de primera instància de Tremp, en el plet 
entre Francesc Betard, procurador dels cònjuges 
Francesc Xavier de Subirà i Llúcia de Abat de Subirà, 
barons d’Abella i veïns de Cardona, d’una banda, i  
Antoni Zotal, procurador dels ajuntaments d’Abella, 
Sant Romà d’Abella i Bóixols, de l’altra, sobre 
l’aprofitament del bosc de Carreu, en què declara que 
no es podrà fer llenya ni fusta, pasturar el ramat i 
llaurar terra, sense consentiment i permís dels dits 
barons, tot condemnant als alcaldes a pagar les 
costes. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/47 
 

1873, gener, 24. 
Fonz 

Notificació efectuada a Joaquim Manuel de Moner per 
la Comissió provincial d’Osca per tal de celebrar vista 
pública de l’expedient de queixa instruït per aquest 
contra l’alcalde d’Isona, per haver-li impedit pasturar 
el seu ramat. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/48 

1879, març, 4. 
Isona-1879, abril, 
12. Tremp 

Expedient d’informació que certifica la possessió per 
part de Francesc Abella i Vilà, veí d’Isona, de dues 
peces de terra, dites Pedrera i Minarelles, situades a 
Isona, per tal de poder ser inscrites en el Registre de 
la Propietat. 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/49 

1879, març, 28. 
Lleida 

Resposta positiva per part de l’Administració 
provincial de Foment a la sol·licitud, formulada per 
Joaquim Manuel de Moner, d’esmenar degudament el 
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  seu nom d’un expedient de pastures. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/50 
 

1879, abril, 4. 
Abella (de la 
Conca)-1879, 
maig, 1. Tremp. 

Expedient d’informació que certifica la possessió per 
part d’Antoni Sansa i Rabassa, veí de Bóixols, pagès, 
d’una peça de terra, dita “tros de casa i les planes”, 
situada en el terme de Bóixols, per tal de poder ser 
inscrita en el Registre de la Propietat. 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/51 
 

1882, desembre, 
12. Tremp 

Certificació expedida pel registrador propietat de 
Tremp, Carlos de Odriozola y Grimand, a petició de 
Joaquim Manuel de Moner, veí de la vila de Fonz, de 
l’assentament corresponent a la venda d’un trull 
efectuada per Bonifaci Nadal a Joaquim Albert de 
Moner i Bardají (3 d’octubre de 1825). 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/52 
 

1883, juliol, 31. 
Tremp 

Certificació d’acte de conciliació entre el demandant, 
Antoni Zotal, representant de Joaquim Manuel de 
Moner, veí de Fonz, d’una banda, i els demandats, 
Bonaventura Clotet i Antònia Homs, veïns de Tremp, 
per tal d’arribar a un acord sobre la possessió d’un 
trull i un hort adjacent, que Bonifaci Nadal va vendre a 
Joaquim Albert de Moner (3 d’octubre de 1825), feta 
pel secretari substitut del jutjat de Tremp (1 d’agost de 
1883). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/53 

1891, març, 23. 
Tremp 

Carta de pagament de 250 ptes. a favor de 
l’Ajuntament de Tremp, efectuada per Joaquim de 
Moner, pel subministrament d’aigua. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/54 

1891, novembre, 
30. Tremp 

Carta de pagament de 125 pessetes a favor de 
l’Ajuntament de Tremp, efectuada per Joaquim de 
Moner, pel subministrament d’aigua. Paper. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
1/55 

1892, desembre, 6. 
Tremp 

Rebut de pagament de la minuta del notari Rafael 
Brunet, per un import de 49 pessetes. 1 full. 

 

CAPSA 9 Moner 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de la família Moner (1621-1906)  

Isona, Rialp, Conques, Tremp, Fonz... 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/1 

1621, agost, 8. 
Isona 

Pere Santmartí, paraire de llana, de la vila d’Isona, els 
seu fill Ciprià Santmartí, pagès, concedeixen en 
permuta i venen a Pere d’Amorós, mercader de la vila 
d’Isona, una casa amb torre rodona, situada a la vila 
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d’Isona, al carrer dit del Portal d’Avall, pel preu de 110 
lliures de moneda, amb reserva d’habitació i 
residència durant tres anys. A canvi, l’esmentat Pere 
d’Amorós concedeix als primers una casa situada al 
carrer del Forn, amb reserva de tenir-la llogada a uns 
tercers durant el mateix temps que l’anterior. 8 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/2 

1663, agost, 31. 
Isona 

 

Joan d’Aiguaviva i de Tamarit, canonge d’Urgell i 
síndic, procurador i comissari del capítol de la dita 
Seu, estableix en emfiteusi a Pere Amorós, mercader, 
de la vila d’Isona, un pati o bassa, a canvi de pagar un 
cens anual de 5 diners de moneda de Barcelona per 
Sant Andreu i un capó bo d’entrada. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/3 
 

1676, novembre, 
26. Isona 

Dídac Mir, pagès, de la vila d’Isona, ven a Josep 
Amorós i d’Ardanui, senyor dels llocs de Llarvén i Vall-
llebrera, domiciliat a la vila d’Isona, una torre situada a 
la vila d’Isona, a la casa del dit venedor i al costat de 
la quadra que el dit comprador té a casa seva, pel 
preu de 40 lliures de moneda de Barcelona. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/4 
 

1754, gener, 28. 
Isona 

 

Joaquim Manuel de Moner pren possessió de la casa 
de Francesc de Boixadors, situada en el carrer dit 
Portal d’Avall, de la vila d’Isona, per la quantitat de 
120 lliures, a compte de les 231 lliures, 16 sous i 9 
diners que li deuen els hereus del dit Francesc 
Boixadors per l’impagament d’un censal. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/5 
 

1824, octubre, 16. 
Rialp 

Certificació feta pel notari Esteve Carrera i de Cal de 
la confessió feta per Carles Ramon de Moner i de 
Puget, de la vila d’Isona, de tenir diverses peces de 
terra, corrals, una casa amb torre i una bassa pels 
canonges d’Urgell, en el capbreu de la baronia 
d’Isona i del castell de Llordà (1805, octubre, 3). 5 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/6 
 

1846, setembre, 
13. Conques 

Francesc Vilarrúbia, Basté, de la vila d’Isona, ven i 
cedeix a Joaquim de Moner, de la vila de Fonz, una 
casa amb hort contigu a la dita casa, situada a la vila 
d’Isona, a la cuesta del Portal d’Avall, pel preu de 194 
lliures, 18 sous i 3 diners. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/7 
 

1847, octubre, 17. 
Tremp 

Joaquim Manuel de Moner, de la vila de Fonz, 
estableix en emfiteusi a Francesc Vilarrúbia, de la vila 
d’Isona, una casa situada a la vila d’Isona, a la plaça 
del Coster, a cens d’una lliura i 10 sous anuals. 4 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 1850, novembre, Joan Badia, pagès, veí de Covet, del districte d’Isona, 
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capsa 9, carpeta 
2/8 
 

25. Figuerola 
d’Orcau 

ven a carta de gràcia a Carmen de Siscar de Moner i 
Joaquim Manuel de Moner, mare i fill, domiciliats a la 
vila de Fonz, dues peces de terra contigües dites “lo 
Coall” i “lo tros del Perot”, situades en el terme del dit 
lloc, pel preu de 1.066 reals, 20 cèntims. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/9 

1852, desembre, 2. 
Isona 

Certificació feta pel secretari de l’Ajuntament de la vila 
d’Isona que acredita totes les peces de terra i la casa 
que Joaquim de Moner té a Isona. 3 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/10 
 

1853, desembre, 
18. Figuerola 
d’Orcau 

Joan Abella, pagès, veí de la vila de Sant Salvador de 
Toló, ven a carta de gràcia a Carmen de Siscar i 
Joaquim Manuel de Moner, veïns de Fonz, una peça 
de terra plantada de vinya, situada en el terme de la 
dita vila, en la partida de la Font de Purredó, pel preu 
de 352 reals, amb pacte de restar en arrendament del 
venedor a canvi de 6 arroves de raïm anuals. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/11 
 

1853, desembre, 
23. Figuerola 
d’Orcau 

Antoni i Maria Soler, cònjuges, veïns de la vila 
d’Isona, venen a carta de gràcia a Carmen de Siscar i 
a Joaquim Manuel de Moner, mare i fill 
respectivament, veïns de la vila de Fonz, una peça de 
terra situada en el terme d’Isona, a la partida del 
Meüll, pel preu de 320 reals de velló, amb pacte que 
els venedors  10 reals de velló anuals. 3 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/12 

1864, octubre, 9. 
Figuerola d’Orcau 

Els cònjuges Silvestre Duró i Anell, pagès, i Maria 
Duró i Llinars, residents al poble de Llordà, 
reconeixen a Carmen de Siscar, vídua, i a Joaquim de 
Moner i de Siscar, mare i fill, respectivament, veïns de 
la vila de Fonz, una peça de terra, situada en el terme 
municipal d’Isona, en la partida dita de “Llafar”, pel 
preu de 1.600 reals de velló, dels quals es paguen 
1.280 directament, mentre que els restants 320 ja es 
van pagar abans de signar el contracte. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/13 
 

1864, novembre, 5. 
Isona 

Francesc Agramunt i Roig, metge, domiciliat a Isona, 
en nom seu i com a apoderat de Teresa Mirós, vídua 
del Dr. Jaume Mirós, i Gertrudis Mirós, ven amb pacte 
de redempció a Carme de Siscar, vídua de Joaquim 
Albert de Moner, i a Joaquim Manuel de Moner i de 
Siscar, mare i fill respectivament, una peça de terra 
amb vinya i arbres, situada en el districte d’Isona, en 
la partida de Sentanyes, pel preu de 4.000 reals de 
velló en metàl·lic i en efectiu. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/14 

1870, febrer, 1. 
Tremp  

Certificació feta pel registrador de la propietat de 
Tremp, Antoni Miró, a requeriment de Joaquim 
Manuel de Moner, veí de Fonz, que acredita 
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  l’escriptura de reconeixement fet per Carles Ramon 
de Moner als canonges d’Urgell de les diferents 
possessions (una casa, un hort, corrals i peces de 
terra) que té pel dit capítol a Isona (25 de desembre 
de 1861, Tremp). 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/15 

1871, juliol, 31. 
Isona 

Pere Cabecerans i Costa, pagès, del mas del 
Geperut, del districte de la vila de Riudoms, ven a 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de la vila 
de Fonz, una peça de terra situada en la partida dels 
Argilers, de la dita vila, pel preu de 250 ptes. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/16 
 

1871, agost, 30. 
Isona 

Còpia de la petició del certificat de pagament de la 
contribució (2 d’agost del 1871, Isona), feta pels 
cònjuges Joan Fornés i Paula Pié, veïns de la vila 
d’Isona, en relació a una peça de terra dita la Coma, i 
del certificat acreditatiu corresponent per part de 
l’Ajuntament d’Isona, per tal d’inscriure-la en el 
Registre de la Propietat. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/17 
 
 

1871, setembre, 4. 
Isona 

Joan Fornés i Rúbies, farmacèutic, veí de la vila 
d’Isona, en nom propi i com a apoderat de la seva 
esposa Paula Pié, retorna a Joaquim Manuel de 
Moner i Siscar, veí de la vila de Fonz, la quantitat de 
2.133 ptes. i 75 cts., procedents de les pensions 
vençudes de l’arrendament de dues finques, dites Clot 
de Pereres i del Pla, i un hort. D’altra banda, també li 
ven a carta de gràcia una peça de terra, situada al 
terme de la vila d’Isona, dita Sort de la Coma, per 
aquesta mateixa quantitat, amb pacte que restarà en 
arrendament del venedor per l’import d’un 6% del 
preu de la venda. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/18 
 

1872, setembre, 
21. Tremp 

 

Certificació feta pel registrador de la propietat de 
Tremp, Antoni Miró, a requeriment de Joaquim 
Manuel de Moner, veí de Fonz, de la inscripció d’una 
escriptura d’arrendament d’una finca rústica, situada 
en el terme d’Isona, a Antoni Bastús i Pla, veí d’Isona, 
a canvi d’un cens anual de 8 ptes. fins a arribar a la 
quantitat de 266 ptes, 32 cts. (9 d’octubre del 1871, 
Tremp). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/19 
 

1872, setembre, 
21. Tremp 

Certificació feta pel registrador de la propietat de 
Tremp, Antoni Miró, a requeriment de Joaquim 
Manuel de Moner, veí de Fonz, de l’escriptura 
d’establiment emfitèutic d’una finca, situada en la vila 
d’Isona, a Antoni Eres i Boixadera, i després de la 
seva mort al seu fill Antoni Eres i Abella, pagesos, 
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veïns de la dita vila, a canvi d’un cens anual de 25 
ptes. fins arribar a la quantitat de 800 (27 d’octubre 
del 1871, Tremp). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/20 
 

1872, setembre, 
23. Isona 

Reclamació que fa Joaquim Manuel de Moner, veí de 
Fonz, propietari del mas dit de Faidella, d’Abella de la 
Conca, a l’Ajuntament de la vila d’Isona, perquè 
extraoficialment s’ha assabentat que el dit municipi 
volia impedir-li que pogués dur a pasturar el seu 
ramat de Faidella (Abella de la Conca) a les 
muntanyes i les pastures comunals d’Isona. Inclou la 
resposta del batlle (26 de setembre del 1872). 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/21 
 

1877, octubre, 22. 
Isona 

Els cònjuges Joan Fornés Rúbies, farmacèutic, i 
Paula Pié Masià, venen a carta de gràcia a Joaquim 
Manuel de Moner i de Siscar, veí de Fonz, una peça 
de terra que forma part de la finca dita Coma per la 
quantitat de 1.280 ptes, 15 cts, a les quals se sumen 
les pensions impagades de l’arrendament de tres 
finques i el preu de la finca Clot de Pereres, que en 
total sumen 3.446 ptes. i 6 cts. 8 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/22 
 

1879, març, 10. 
Isona 

Francesc Abella i Vilà, pagès, veí de la vila d’Isona, 
ven a carta de gràcia a Joaquim Manuel de Moner i 
de Siscar, veí de Fonz, una peça de terra dita la 
Pedrera, situada en el terme de la vila d’Isona, per tal 
de satisfer un deute de 500 ptes amb el comprador, 
amb pacte que restarà en arrendament del venedor 
per l’import de 30 ptes anuals. 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/23 
 

1879, abril, 17. 
Isona 

Francesc Abella i Vilà, pagès, veí de la vila d’Isona, 
ven a carta de gràcia a Joaquim Manuel de Moner, 
veí de la vila de Fonz, una peça de terra plantada 
d’oliveres dita “Minarelles”, situada en el terme 
d’Isona, pel preu de 800 ptes. en metàl·lic, amb pacte 
que restarà en arrendament del venedor per l’import 
de 48 ptes anuals. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/24 

1879, març, 15. 
Abella de la 
Conca/1879, març, 
18. Abella de la 
Conca 

Expedient d’informació que certifica la possessió per 
part de Francesc Graell i Farràs, veí d’Abella de la 
Conca, d’una peça de terra, dita “lo Clot de Manxot” 
de Faidella, per tal de poder ser inscrita en el Registre 
de la Propietat. 10 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/25 
 

1884, maig, 6. 
Isona 

Certificació que fa Mn. Jaume Vidal d’haver beneït 
una imatge de la Immaculada Concepció destinada al 
culte i la veneració de l’altar i la capella , propietat de 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, de l’església 
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parroquial d’Isona. 1 f. Foli. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/26 
 

1892, gener, 30. 
Isona 

 

Notificació de l’Ajuntament d’Isona a Joaquim de 
Moner i el seu representant Carles Abella, en què 
s’assigna un termini de vuit dies per presentar 
al·legacions a l’enderroc del portal existent entre casa 
seva i la de Ambrosi Solsona. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/27 
 

1892, març, 16. 
Isona 

Certificació feta pel secretari de l’Ajuntament d’Isona 
del testimoniatge donat per dos testimonis, presentats 
per Carles Abella, que confirmen l’absència de 
Joaquim de Moner a la vila des de fa dos anys. Paper. 
1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/28 
 

1896, juliol, 13. 
Fonz 

Requeriment fet per Francesc Bastida i Duran a 
Joaquim de Moner, advocat, veí de Fonz, amb motiu 
de l’alienació d’una peça de terra amb oliveres, vinyes 
i fàbrica d’aiguardent, situada en el terme d’Isona, a 
favor d’Isidre Bastús, veí de Barcelona, pel preu de 
8.000 ptes, per tal de fer ús, si ho considera oportú, 
del seu dret de fadiga. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/29 
 

1902, novembre, 6. 
Tremp 

Antoni Moles Castellà, jutge de primera instància de 
Tremp, revoca la sentència del Jutjat municipal 
d’Isona contra Joaquim Manuel de Moner, que 
l’obligava a respectar el dret de pas de Josep Ricart 
Agramunt al seu hort, des del camí públic, a través 
d’una porta de dimensions suficients, tot declarant la 
nul·litat de judici. 3 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
2/30 
 

1906, abril, 12. 
Isona 

Certificació de judici de conciliació entre el 
demandant, Josep Torres Mir, apoderat de Joaquim 
Manuel Moner, veí de Fonz, i els demandats, 
Francesc Durany i el seu fill Bonaventura Durany, en 
què s’acordà que els demandants pagarien, com a 
hereus de Francesc Abella Vilà, un deute de 1.500 
ptes per pensions endarrerides mitjançant el valor 
d’una o dues finques (11 d’abril del 1906, Isona), feta 
pel secretari interí del Jutjat municipal d’Isona. 1 f. 
Foli. 

 

CAPSA 9 

Carpeta 3 
Administració del patrimoni de la família Moner (1782-1898)  

Camprodon, Conques, Isona... 
Topogràfic Data i lloc Descripció 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
3/1 
 

1782, novembre, 9. 
Camprodon 

Estanislau Malet, notari públic de la vila de 
Camprodon, procurador de Francesca Bastús i de 
Subies, vídua de Bonaventura Bastús, notari públic de 
la vila de Conques, i com a usufructuari dels béns de 
la seva esposa Rita Malet i Bastús, ven un hort a 
Carles de Moner i Puget, fill i hereu de Carles de 
Moner i de Pons, qui l’obté per revenda, situat a la vila 
de Conques, pel preu de venda de 90 lliures de 
moneda de Barcelona en diner comptant. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
3/2 
 

1793, desembre, 5. 
Conques 

Miquel de Ramon i de Graell, regidor perpetu de la 
ciutat de Barcelona, en nom propi i com a procurador 
de la seva esposa Maria Josefa Ramon i de Palau, 
ven a Carlos Ramon de Moner i de Puget, de la vila 
d’Isona, una peça de terra dita la Coromina de Palau, 
situada en el terme de Conques, a la partida de la 
Coromina, plantada de vinyes, oliveres i arbres 
fruiters, pel preu de 2.780 lliures de moneda de 
Barcelona. 12 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
3/3 

1850, desembre, 
17. San Esteban 
de Litera 

Recull de notícies de documents de la vila de 
Conques (1502-1849), fet a requeriment de Joaquim 
Manuel de Moner. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
3/4 
 

1852, octubre, 28. 
Conques 

Certificat de les finques rústiques i urbanes que 
posseeix Joaquim Manuel de Moner al terme de la 
vila de Conques, feta per l’Ajuntament de la vila. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
3/5 

1876, setembre, 3. 
Conques 

Còpia del certificat de les possessions de Joaquim 
Manuel de Moner, veí de Fonz, al terme de la vila de 
Conques, feta per l’alcalde de la vila. Paper. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
3/6 
 

[1887] Relació de finques propietat de [Joaquim] Manuel de 
Moner a Isona, Aransís, Abella de la Conca, Conques 
i Talarn que consten inscrites l’any 1887 en el 
Registre de la Propietat. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
3/7 

[Segona meitat del 
segle XIX] 

Notes de les possessions dels censalistes d’Abella de 
la Conca i Isona. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
3/8 

[Inicis del segle XX] Notes de cinc documents de Carmen (de Moner) i el 
seu fill Joaquim (Manel de Moner) (1855-1861). 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 9, carpeta 
3/9 

1898. Isona Llistat de disset escriptures notarials (Abella de la 
Conca, Conques, Tremp; 1846-1897) que s’havien 
d’inscriure en el Registre de la Propietat d’Isona i 
Conques. 2 f. Foli. 
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CAPSA 10 – Moner  

Carpeta 1 
 Segles XI-XVII (1003-1696)  

Camprodon, Vilafranca del Penedès, Castellterçol, Sant Joan de les Abadesses... 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/1 
 

1003, novembre, 
17 

Fruilà, prevere, Galind, Guadamir, Oldred i Morató, 
almoiners del difunt Ermenir, dit Llop, donen al 
monestir de Sant Pere de Camprodon l’alou que el dit 
Ermenir els havia llegat en el seu testament, situat en 
el comtat de Besalú, a la vall de Bolòs, en el mas 
habitat pel dit difunt. Pergamí. R. 29417. 
Cit. MONSALVATJE, Colección, doc. CCXXVII, p. 
257. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/2 
 

1034, maig, 28 Blancúcia, mare, Jofre, germà, Garsenda esposa i 
Llobet Sendred i Guilabert Guillem, almoiners del 
difunt Ramon Oliba, fan donació al monestir de Santa 
Maria d’Amer, d’un alou situat en el comtat de Besalú, 
en la vila dita Bolòs, al lloc dit Entreperes. Pergamí.  
R. 29418.  
Cit. MONSALVATJE, Colección, doc. CCLXXXVIII, p. 
295-296. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/3 
 

1169, juny, 13 Guillem de Rocacorba i el seu germà Berenguer, amb 
la voluntat de llur pare Berenguer, llur avoncle 
Galceran de Sales, llur consanguini Arnau de Salses i 
Arnau de “Faminiana”, fill del dit Guillem, defineixen a 
Sant Pere de Camprodon, al seu abat Pere i al seu 
propòsit Ponç la tercera part del delme que Guerau 
Hug de Navano tenia a la parròquia de Sant Cristòfor 
de Creixenturri, en presència de Guillem, bisbe de  
l’església de Girona, Arnau de Navata, ardiaca, i 
Guillem de Palol, precentor d’aquesta Seu. Reben per 
aquesta definició 200 sous de moneda de Barcelona. 
Pergamí.R. 29419. 
Cit. MONSALVATJE, Colección, doc. DXLV, p. 495. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/4 
 

1273, agost, 7 Garsenda, esposa de Ramon Joan, habitant del Voló, 
amb el consell del seu marit, ven  a Bernat, llaurador, 
una peça de terra situada en el terme de Santa Maria 
del Voló, al pla del Voló, pel preu de 62 sous, 6 diners 
de Barcelona, a excepció del cens de Bernat de 
Forques, consistent en dos diners pel Nadal. Pergamí. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28907&valuesearch=29417&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28908&valuesearch=29418&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28909&valuesearch=29419&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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R. 29420. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/5 
 

1356, juny, 17. 
Camprodon 

Arnau Membrat”, de la parròquia de Llanars, tutor de 
Bernat, fill pubill i hereu del difunt Mateu Esteve, de la 
dita parròquia, reconeix a Ramon de Pomer, de 
Camprodon, que ha de prestar-li un cens anual de 7 
sous i 6 diners de tern de Barcelona per la meitat del 
mas Esteve, que Pere Bianya, de Camprodon, senyor 
directe del dit mas, va vendre al dit Ramon de  Pomer. 
Pergamí.R. 29421. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/6 
 

1368, agost, 1. 
Llanars 

Miquel Pasqual, oriünd de la parròquia de Molló, 
confessa i reconeix a Ramon de Serrat, de 
Camprodon, tutor de Francesc, fill pubill i hereu del 
difunt Jaume “Morina”, de Camprodon, tenir pel dit 
pubill el mas Ermengol, situat a la parròquia de 
Vilallonga, i fer un cens anual d’un moltó o 10 sous de 
tern pel mes de maig, un parell de gallines o 2 sous 
per Sant Miquel de setembre i dues mitgeres d’avena 
i una perna de cansalada que val 3 sous, a més de 6 
sous com a alberga per Sant Miquel. Pergamí.R. 
29422. Inclou un certificat d’aquesta escriptura, fet per 
l’escrivà comptador d’hipoteques de la vila de 
Camprodon (13 d’octubre de 1850, Camprodon). 
Paper. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/7 
 

1393, setembre, 
23. Camprodon 

Esclarmunda Jover, esposa de Jaume Jover, de 
Meians, de la parròquia de Vilallonga (de Ter), amb el 
consentiment del seu marit, permuta a Ramon Pascol, 
del Cros, de la parròquia de Vilallonga, un camp de 
terra situat al lloc dit “sa Salvela”, una terra al lloc dit 
les Costes, i un hortell al lloc dit el Campàs, situat tot 
a la parròquia de Vilallonga, a canvi d’un camp de les 
pertinences el mas del Llobet, situat al lloc dit la 
Morera, un hortal i horts de les pertinences dels 
masos del “Criach” i del Llobet, prop de la domus del 
“Criach”, dos hortells contigus, al lloc dit Esquer, una 
peça petita de terra al lloc dit “as Ogall”, prop d’unes 
cases del dit Ramon, i un camp al lloc dit a la Creu, 
situat tot a la dita parròquia. Pergamí. R. 29423. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/8 
 

1427, març, 25. 
Sant Martí de 
Maldà 

Aldonça, esposa del noble Galceran de Santa Pau, 
amb el consentiment del seu marit, reconeix haver 
rebut de la seva mare donya Francesquina de 
Cardona 1.500 florins d’or d’Aragó en diversos 
pagaments, corresponents a les pensions d’un censal 
mort que Ramon de Cardona va donar a la seva 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28910&valuesearch=29420&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28911&valuesearch=29421&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28912&valuesearch=29422&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28912&valuesearch=29422&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28913&valuesearch=29423&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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germana, juntament amb la dita donya Francesquina, 
en els capítols matrimonials establerts. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/9 
 

1483, abril, 1. 
Vilafranca del 
Penedès 

Joan Escardó, teixidor, i la seva esposa Maria, de 
Vilafranca del Penedès, venen a Blai Lenes, també 
teixidor, de la dita vila, una peça de terra de mitja 
quarterada, més o menys, situada en el territori de la 
mateixa vila, al lloc dit Les Clotes, que posseeixen pel 
benefici de Sant Salvador fundat a l’església del 
Vendrell, amb un cens anual de mitja quartera d’ordi 
per sant Pere i sant Feliu, pel preu de 12 lliures i 3 
sous. Segueix l’àpoca del preu de la venda. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/10 
 

1542, agost, 24. 
Prades 

Àpoca de pagament d’una pensió de censal mort 
atorgada per Jaume Oller, de la vila de Prades, 
marmessor de l’almoina del difunt Pere Butsènic, de 
la dita vila, a Joan Rueda, prevere beneficiat de la 
parròquia de Santa Maria del Mar de Barcelona, 
procurador de la noble Joana d’Erill i de Cardona, de 
34 sous de Barcelona corresponents a l’almoina dels 
rèdits del castell i lloc de l’Albi. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/11 
 

1553, novembre, 4. 
Monestir de Ripoll 

Nomenament de procurador per part del monestir de 
Ripoll en la persona de fra Gisbert Malars, monjo i 
cambrer, per tal de representar a la cambreria del dit 
monestir en els plets amb la universitat de la 
parròquia i el terme de Sant Miquel de Setcases. 2 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/12 
 

1574, maig, 17. 
Monestir de Santa 
Maria de Besalú  
 

Establiment en emfiteusi dels masos Tallades, Sobirà, 
Prat, Ferrer, Freixa i Tremoleda fet pel monestir de 
Besalú a favor d’Esteve Massallera, pagès, habitant 
de la parròquia de Bolòs, a cens de 2 sous i 8 diners 
de moneda de Barcelona, una mitgera de civada 
segons la mesura de Besalú, tasca, agrers i drets, a 
pagar per cada mas. 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/13 
 

1574, juny, 1. 
Camprodon  
 

Venda feta per Bernat Poquet, àlies Sala, pagès de la 
parròquia de Setcases, a Pere Moner, mercader de 
Camprodon, del mas Morral, situat a la parròquia de 
Sant Martí de Vilallonga. Segueix àpoca. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/14 

1576, setembre, 
24. Barcelona 

Nomenament a favor de Pal·ladi Moner, mercader de 
la vila de Camprodon, com a lloctinent del batlle 
general en la vegueria de Camprodon. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/15 
 

1593, març, 11. 
Camprodon 
 

Venda feta per Joan Puig, teixidor de lli, de la vila de 
Camprodon, a Bernat Moner, mercader, de la dita vila, 
d’un camp de terra a l’horta de la Parellada, prop de la 
muralla de Camprodon. Segueix àpoca. Pergamí.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/16 

1595, gener, 2. 
Castellterçol 

Àpoca de pagament per un llençol de bri entre 
paraires de Castellterçol. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/17 

1596, juliol, 19. 
Camprodon 

Àpoca de pagament de dot d’Elisabet, neboda del 
difunt Bernat Moner, atorgada per Pere Puig, paraire 
de la vila de Camprodon, a la seva vídua Jerònima 
Monera. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/18 

1620, juny, 15 
 

Capítols matrimonials entre Joan Prat, de Sant 
Llorenç de Cerdans, i Caterina, filla de Llorenç Soler, 
pagès, de la parròquia de Rocabruna. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/19 

1630, abril. 5 Àpoca de pagament del preu del mas Pisa, situat al 
veïnat d’Espinalba, de la parròquia de Sant Esteve de 
Llanars, atorgada per Ponç Pisa, àlies Tauler, pagès a 
favor de Francesc Montserrat, notari de la vila de 
Camprodon. 1 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/20 

1638, agost, 5-10 
 

Capbreu de la Cambreria del monestir de Sant Pere 
de Camprodon. 12 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/21 
 

1645, desembre, 
22. Barcelona 

Venda d’una torre dita la Torre de Bou, situada sobre 
el torrent Gornal, i diverses peces de terra, feta per 
Jeròni de Sacirera, de la vila de Tàrrega, a Maria de 
Barutell i Puigmarí, donzella. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/22 

1649, març, 22 Dipòsit de 400 lliures deixades per Ramon Huguet, 
pagès de Vilallonga, per tal de pagar el preu de la 
venda feta per Francesc de Moner i de Puigmarí, 
donzell de la vila de Camprodon, dels masos 
Borrasser i Costa, situats en el veïnat de Vallvigil. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/23 
 

1652, febrer, 21. 
Girona 

Àpoca de pagament a Ramon Huguet, pagès, de la 
parròquia de Sant Martí de Vilallonga, d’una part del 
preu de la venda dels masos Borrasser i Costa, 
situats al veïnat de Vallvigil, feta per Francesc Moner i 
de Puigmarí. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/24 
 

1654, octubre, 12. 
Sant Joan de les 
Abadesses 

Francesc Moner i de Puigmarí, donzell de la vila de 
Camprodon, hereu universal dels béns de la seva 
mare d’Estàcia Moner i de Puigmarí, institueix hereu 
el seu germà, el noble Rafael Moner i de Puigmarí, 
cavaller de l’ordre d’Alcàntara, resident a Barcelona, 
de la seva part de la domus o torre dita la Torre de 
Puigmarí, situada a la parròquia de Santa Eulàlia de 
Provençana, àlies d’Hospitalet. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 

1655, maig, 13. 
Barcelona 

Acord entre Rafael Moner i Puigmarí, cavaller de 
l’hàbit d’Alcàntara, resident a Barcelona, i Donyana 
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carpeta 1/25 
 

d’Aguiló i Santdionís, vídua de Francesc d’Aguiló, 
doctor en drets, sobre la possessió d’una torre, que 
fou antigament de Miquel de Puigmarí, situada en la 
parròquia de l’Hospitalet. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/26 
 

1655, octubre, 12. 
Barcelona 

Donació que fa donya Maria Pellisser i de Barutell, 
vídua de Francesc Pellisser i de Vilaplana, domiciliat a 
la vila de Perpinyà, i filla del noble Antoni de Barutell i 
de donya Isabel de Barutell i de Puigmarí, difunts, al 
seu cosí Rafael Moner i de Puigmarí de la torre dita 
Torre de mossèn Bou, situada a la parròquia de Santa 
Eulàlia de Provençana, àlies de l’Hospitalet, amb 
pacte de retenir (ella) l’usdefruit durant la seva vida. 4 
f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/27 
 

1657, desembre, 
19-20. Camprodon 

Declaració de testimonis “ad futuram rei memoriam”, a 
requeriment de Francesc Moner i de Puigmarí, 
col·lector de les rendes de les capellanies de Llaners, 
Vilallonga i Setcases, per tal d’informar a Joan 
Bassedes i de Biure, canonge de la Seu de Girona, de 
l’estada l’exèrcit reial francès en aquestes viles i del 
consum del blat recaptat: 170 quarteres de blat sègol. 
4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/28 
 

1676, agost, 26. 
Camprodon 

Declaració de testimonis en el plet entre Joan Moner, 
donzell, domiciliat a Barcelona, i Joan Coll, pagès de 
la parròquia de Creixenturri, i Nicolau Sitjar, també 
pagès, pels danys ocasionats per un ramat de porcs a 
les feixes del mas Talric, situat al terme de Bolòs. 8 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/29 
 

1676, setembre, 
12. Camprodon 

Lletra sobre la declaració de testimonis en la causa 
entre Joan Moner, donzell, domiciliat a Barcelona, 
d’una banda, i Joan Coll, de l’altra. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/30 
 

1678, abril, 22. 
Vilafranca del 
Penedès 

Carta de Francesc Miret a Joan Moner i Bassedes per 
tal que aquest li enviï l’inventari dels béns de 
Domènec de Miret i Riera, sogre del dit Joan Moner. 2 
f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/31 
 

1687, juny, 
18/1688, febrer, 17 

Comptes de les despeses del procés de Pere Joan 
Huguet, pagès, de la parròquia de Vilallonga, familiar 
del Sant Ofici, contra Magdalena de Moner, vídua, de 
la vila de Camprodon. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/32 
 

1693, març, 28-
abril, 11. 
Camprodon 

Camprodon, venda d’un censal mort i àpoca 
        1) Venda d’un censal mort de 20 sous de pensió anual feta 
Josep Faig, prevere beneficiat de l’església parroquial de 
Camprodon, com a procurador de Francesc Moner i Miret, de la 
vila d’Isona, i Magdalena de Moner i Miret, vídua del noble Joan 
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de Moner i Bassedes, a favor de Pal·ladi i Pere Antoni Melcion, 
pare i fill, paraires de la vila de Camprodon, pel preu de 800 lliures 
de moneda de Barcelona.  
         2) Àpoca de pagament feta per Bartomeu i Pere Palagrol, 
pare i fill respectivament, ferrers, de la parròquia de Molló, a 
Pal·ladi i Pere Antoni Melcion, pare i fill respectivament, paraires 
de la vila de Camprodon, de 100 lliures de moneda de Barcelona 
de les 1.000 que van pagar a Francesc de Moner i Miret, 
Emerenciana d’Amorós i Magdalena de Moner i Amorós, mare i 
filla, per raó d’un censal.  7 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/33 
 

1696, maig, 22. 
Vilafranca del 
Penedès 
 

Magdalena de Moner i Miret, vídua del noble Joan 
Moner i de Bassedes, poblador de Vilafranca del 
Penedès i oriünd de Camprodon, i llur fill Francesc de 
Moner i Miret cedeixen a Bernat Beretge, prevere 
beneficiat de l’església parroquial de Camprodon, la 
llicència de redimir un censal mort en concedir-li el 
benefici de la Puríssima Concepció instituït al claustre 
de la Seu de Barcelona. 7 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 1/34 
 

1698, juny, 17. 
Barcelona 

Sobre el censal mort del benefici de la Puríssima 
Concepció instituït en la capella del Palau episcopal 
de Barcelona per Magdalena Moner i Miret, vídua de 
Joan Moner i Bassedes. 2 f. Foli. 
 

 

CAPSA 10 

Carpeta 2 
Patrimoni de Camprodon i altres llocs 

S. XVIII-XIX (1702-1883) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/1 
 

1702, maig, 22. 
Camprodon 

Provisió feta per Josep Brandia, cònsol de primer grau 
de la vila i la universitat de Camprodon, al batlle de la 
vila i la parròquia de Riudaura, sobre la presentació 
d’una causa en la cúria de Camprodon per part 
d’Esteve Fontanella júnior, apotecari de la vila de 
Camprodon, com a procurador dels propietaris dels 
masos Messeguer i Vilanet, Mas del Mateix i Déu, de 
la parròquia de Ridaura, per tal d’impedir a Joan 
Puigdevall, pagès, de la parròquia de Sant Salvador 
de la baronia de Sant Joan de les Abadesses, la tala 
d’arbres en una peça de terra boscosa dita lo Bosc o 
els emprius de Puigrevol, situada en la parròquia de 
Santa Margarida de la Vall de Bianya, on els 
demandants pasturaven els seus ramats. 1 f. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/2 
 

1740, abril, 20. 
Camprodon 

Certificat de pagament del cadastre reial a 
Camprodon, Freixenet i Bolòs de Josep Moner i 
d’Amorós, de la vila d’Isona, tutor i curador dels béns 
de Carles i Antoni Moner i Pons, pel període 1730-
1739. 3 documents en paper. 5 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/3 
 

1770, octubre. 
Camprodon 

Ban que prohibeix tallar llenya i fer fusta en les 
heretats i boscos que Carles de Moner i de Pons 
posseeix a Camprodon, Bolòs, i Freixenet, publicat 
pel tinent de corregidor de la vila de Camprodon. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/4 
 

1770, octubre, 30. 
Camprodon 

Notificació a Carles Moner i de Pons de 
l’embargament dels diners de la compra que aquest 
ha fet del mas Vidal de Puigfrancor als tutors dels fills 
i hereus de Francesc Montsec, amb motiu dels deutes 
reclamats pels creditors del dit Francesc Montsec, 
feta per l’alcalde major de Camprodon. 2 f. Foli.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/5 
 

1770, novembre, 2. 
Camprodon 

Notificació a Carles Moner i de Pons de 
l’embargament dels diners de la compra que aquest 
ha fet del mas Vidal de Puigfrancor als tutors dels fills 
i hereus de Francesc Montsec, amb motiu dels deutes 
reclamats pels creditors del dit Francesc Montsec, 
feta per l’alcalde major de Camprodon. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/6 
 

1783, novembre, 
14. Camprodon 

Venda feta pels marmessors del testament de Joan 
Golobardes i Cutet, pagès, a favor de Domènec 
Cassola Pastor, de la parròquia de Sant Julià de 
Tregurà, d’una casa dita la Casa d’en Golobardes, 
situada a la parròquia de Sant Miquel de Setcases, 
pel preu de 770 lliures de moneda de Barcelona. 10 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/7 

1797, gener, 15-
juliol, 7. 
Camprodon 

Comptes dels arrendaments de béns propis i arbitris 
de la vila de Camprodon. 19 f. Foli. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/8 

[Segle XVIII] Llistat de 55 capbrevants.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/9 
 

1800, desembre, 
10. Olot 

Nomenament d’apoderat, per part dels regidors i 
síndics de l’Ajuntament i Junta de propis i arbitris 
d’Olot, en la persona de Jeroni Tresserra, de la vila de 
Camprodon, per tal de sol·licitar a l’Ajuntament i Junta 
de propis de Camprodon 5.750 plecs de paper 
segellat. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 

1801, agost, 
28/1805, març, 3 

Esborrany del capbreu de les confessions de les 
possessions i censos de Setcases. 23 f. Foli.  
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carpeta 2/10 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/11 
 

1802, novembre, 8 Manament de l’alcalde major de Camprodon per tal 
que els emfiteutes que paguen rendes al monestir de 
Camprodon en els termes de Camprodon, Freixenet, 
Llanars, Beget, Vall del Bac i Bianya facin 
capbrevació. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/12 
 

1803, juliol, 31. 
Camprodon 

Diversos pagesos de la parròquia de Rocabruna 
cedeixen a Pere Planes, Pau Pujol i Andreu 
Capalleres, també pagesos de la dita parròquia, tres 
peça de terra situades en la dita parròquia, en lo 
“Quintà de Rocasabeya”, el paratge dit Costes d’en 
Pujol i el Quintà de Moixons, respectivament, pel preu 
de 66 lliures, en Planes i en Pujol, i 44 lliures i 16 
sous, en Capalleres (còpia del 1804). 4 f. Foli. 1 full 
solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/13 

1805, novembre, 
15. Olot 

Sol·licitud de còpia d’una cèdula reial feta per Miquel 
de Soler, veí de Barcelona, a una magistratura reial 
de la Propietat. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/14 

1807, novembre, 7. 
Monestir de Ripoll 

Nomenament de Mariano Izquierdo com a notari de la 
cúria judicial de Molló, fet per l’abat de Ripoll. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/15 

1807, novembre, 
26-1809, gener, 26. 
Camprodon 

Llistat d’embargaments, bans pregonats i cartells de 
la batllia del lloc i el terme de Molló. 2 f. Foli.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/16 
 

1807, desembre, 5. 
Olot 

Al·legacions presentades per Miquel Planeses en el 
seu judici contra Salvador Perpinyà per la reclamació 
el dot de la seva esposa Maria Perpinyà, germana del 
demandat. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/17 
 

1807, desembre, 
14. Olot 

Al·legacions presentades per Salvador Perpinyà en el 
seu judici amb Miquel Morera i Planeses en què 
manifesta haver pagat el dot de la seva germana 
Maria Perpinyà, esposa del demandant. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/18 
 

1808, febrer, 18. 
Camprodon 
 

Manament de l’alcalde major de Camprodon per tal 
que els emfiteutes que paguen rendes al monestir de 
Camprodon en els termes de Camprodon, Freixenet, 
Llanars, Beget, Vall del Bac, Creixenturri, Vall de 
Bianya, Sant Joan les Fonts, Riudaura i Montagut 
facin capbrevació. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/19 
 

1808, juny, 10. 
Camprodon 

Declaració que, en presència del batlle de la 
parròquia de Molló, fan Sebastià Riera, notari del lloc 
de Molló, i el mossèn de Molló, Miquel Marifont, sobre 
les quantitats pagades per arrendaments. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 1810, març, 11. Àpoca de pagament feta per Pere Romans, jornaler, 
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capsa 10, 
carpeta 2/20 
 

Camprodon de la parròquia de Sant Martí de Vilallonga, a Pere 
Vila, sastre, de la dita parròquia, de 37 lliures, 10 sous 
que s’afegeixen a les 87 lliures, 10 sous i 8 diners 
pagats per una “botiga de baix y cuarto del primer pis” 
d’una casa que el venedor té al dit poble de 
Vilallonga. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/21 
 

1812, setembre, 
14. Camprodon 

Venda que fa Pere Martí Blanc, paraire de la vila de 
Camprodon, a Mariano Izquierdo, notari de 
Camprodon, dels manuals notarials i les escriptures 
públiques dels notaris de Camprodon Pal·ladi Blanc, 
pare i fill, Francesc Montserrat Domènec, Bernat 
Toralles, Nicolau Toralles, Pal·ladi Toralles, Miquel 
Clarella, Pere Màrtir Clarella, Pere Folcrà, Joan 
Navarro i Joan Loran, pel preu de 15 lliures de 
Barcelona. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/22 
 

1813, agost, 12. 
Camprodon 

Acord entre els ajuntaments de les viles de 
Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de 
Fresser, Sant Miquel de Cavallera i Sant Martí 
Surroca sobre la formació de brigades i la contribució 
de bagatges. Paper. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/23 
 

1814, octubre, 4. 
Setcases 

Nomenament de Jerònim Tresserra, causídic de la 
vila de Camprodon, fet per Pere Gatius, Pal·ladi Peiró 
i Jaume Ros, menestrals del poble de Setcases, per 
tal de representar-los en judicis. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/24 
 

1815, abril, 13. 
Camprodon 

Nota dels processos existents en la cúria judicial de la 
vila i el partit de Camprodon, feta per Francesc 
Moner, com a procurador del comte de Santa Coloma. 
2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/25 
 

1846, octubre, 17. 
Esterri 
d’Àneu/1885, juliol, 
30. Camprodon 

 

Nomenaments d’administradors dels béns del 
patrimoni Moner a Camprodon, així com de 
guardabosc a Tamarite. 5 documents. 

1846, octubre, 17. Esterri d’Àneu. Poders donats per 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar a favor de Joan Viladomat, 
del poble de Montardit (de Baix), per tal d’administrar els seus 
béns en la vila i terme de Camprodon i els seus annexos de Bolòs 
i Freixenet. 4 f. Foli.  

 
1846, octubre, 17. Esterri d’Àneu. Còpia dels poders 

donats per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar a Joan 
Viladomat, del poble de Montardit (de Baix), per tal d’administrar 
els seus béns en la vila i terme de Camprodon i els seus annexos 
de Bolòs i Freixenet. 1 f. Foli.  

 
1847, desembre, 1. Fonz. Delegació de funcions de la 

vigilància forestal del partit de Tamarite en la persona de Francesc 
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Juclà, per absència del guardabosc de les heretats Joaquim 
Manuel de Moner, Joan Viladomat. 1 f. Foli.  

 
1852, novembre, 26. Concessió de l’administració dels 

béns de Joaquim Manuel de Moner i de Siscar en la vila i el terme 
de Camprodon i els pobles de Bolòs i Freixenet, a favor de Joan 
Julià i Vidal.  2 f. Foli.  

 
1885, juliol, 13. Camprodon. Certificat notarial de la 

renúncia de Josep Ginesta i Bertran, pagès, veí de La Seu 
d’Urgell, als poders atorgats com a administrador per Joaquim 
Manuel de Moner i de Siscar, davant del germà d’aquest Francesc 
Xavier de Moner, fet per Francesc Torrens i Boit, notari de 
Camprodon. 4 f. Foli. 1 full solt.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/26 
 

1852, setembre, 6. 
Camprodon 

Certificació que fa Joaquim Manuel de Moner, veí de 
la vila de Fonz, que fa constar que durant la Primer 
Guerra Carlista (o Guerra dels Set Anys) es va fer 
servir un edifici de la vila de Camprodon, propietat del 
seu pare Joaquim Albert de Moner, com a polvorí. 1 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/27 
 

1861, juliol, 21. 
Barcelona 

Acord entre Francesc Xavier de Moner i de Siscar, veí 
de Fonz, com a apoderat de llurs germà, Joaquim 
Manuel de Moner i de Siscar, i mare, Carmen de 
Siscar, d’una banda, i Rafael Llozer, procurador 
causídic de la ciutat de Barcelona, com a apoderat de 
Manel Huguet, veí de Vilallonga (de Ter), pagès, de 
l’altra, pel qual accepten sotmetre a arbitratge la seva 
controvèrsia sobre el domini del mas Borrasser. 8 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/28 
 

1862, abril, 2. 
Barcelona 

Sentència de la resolució arbitral en el conflicte 
existent entre Joaquim Manuel de Moner i la seva 
mare Carme de Siscar, d’una banda, i Manel Huguet, 
de l’altra, pels masos Borrasser i Costa, situats en el 
veïnat de Vallvigil de la parròquia de Vilallonga (de 
Ter), que condemna a Manel Huguet a entregar a 
l’altra part els dits masos, així com a pagar-los 1.000 
lliures catalanes, en dos terminis de 500 lliures i sis 
mesos. 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 10, 
carpeta 2/29 
 

1883, octubre, 10-
18. Freixenet 

Expedient informatiu que certifica la possessió per 
part de Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de 
Fonz, de l’heretat de Bolós i del mas Batllia Quera, 
situats a Freixenet, per tal de poder ser inscrits en el 
registre de la Propietat. 10 f. Foli. 
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CAPSA 11 – Moner (Camprodon) 

Carpeta 1 
 Patrimoni de Camprodon: vendes  

 (1408-1583) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 1/1 
 

1408, maig, 13. 
Camprodon 

Joan Agustí, de la vila de Prades, abans de la de 
Camprodon, ven i lliura corporalment a Esclarmonda, 
vídua de Jaume Triac, de la parròquia de Vilallonga 
(de Ter) i habitant de Camprodon, un hort situat a 
l’horta d’Olmeda, de la parròquia de Camprodon, pel 
preu de 20 sous de tern de Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 1/2 
 

1423, abril, 13. 
Camprodon 

Guillem Costa i Jaume Puig, teixidors de Camprodon, 
venen a Gabriel Ferrer, de la dita vila, un hort situat a 
l’horta de Camprodon, al lloc dit el Clot, prop de 
l’honor dita de Cantallops, pel preu de 24 sous de tern 
de Barcelona. Segueix àpoca de pagament. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 1/3 
 

1439, octubre, 2. 
Camprodon 

Francesc Palau, de la vila de Camprodon, ven als 
germans Pere i Bernat Moner, de la vila de 
Camprodon, un hort situat a la parròquia de 
Camprodon, a l’horta de la Costinyola, llevat del dret 
del monestir de Sant Pere de Camprodon, pel preu de 
50 sous de tern de Barcelona. Pergamí. Inclou el 
certificat de la inscripció en el registre de la propietat 
(28 d’agost del 1852, Camprodon). 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 1/4 
 

1517, gener, 1. 
Camprodon 

Bernat de Moner, habitant de la vila de Camprodon, 
ven i lliura corporalment a Guillem Xesa, moliner de 
Camprodon, un hort situat a l’horta dels “Tradors”, 
llevat del dret del cellerer del monestir de Camprodon, 
pel preu de 20 sous de moneda de Barcelona. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 1/5 
 

1562, agost, 2. 
Camprodon 

Pere Carbonell, paraire, de la vila de Camprodon, ven 
a Bernat Moner, mercader de la dita vila, un hort situat 
a l’horta de Paradella, en el cap del pont nou, fora de 
la muralla de la vila de Camprodon, llevat del dret i el 
domini directe del monestir de Camprodon, pel preu 
de 4 lliures. Segueix l’àpoca. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 1/6 
 

1568, febrer, 10. 
Camprodon 

Gabriel Xambó, teixidor de llana, de la vila de 
Camprodon, ven a Pere Moner, mercader de 
Camprodon, una casa amb hort situada fora de la 
muralla, al barri de Santa Maria, llevat del cens del rei 
i del monestir de Camprodon, pel preu de 58 lliures de 
Barcelona. Segueix àpoca. Pergamí. Inclou certificat 
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de la inscripció en el registre de la propietat (30 
d’agost del 1852, Camprodon). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 1/7 
 

1583, febrer, 2. 
Camprodon 

Jaume “Jusan”, picapedrer, de la vila de Camprodon, 
ven i lliura la possessió corporal a Esteve Moner, 
prevere i tutor i curador dels honors dels fills pubills de 
Pere Moner, de la vila de Camprodon, d’un casal o 
pati, contigu a la casa on viu el venedor, situat al barri 
de Santa Maria, fora muralla, pel preu de 6 lliures de 
Barcelona. Segueix àpoca. Pergamí. Inclou certificat 
de la inscripció en el registre de la propietat (30 
d’agost de 1852, Camprodon). 1 f. Foli. 

 

CAPSA 11 

Carpeta 2 
 Patrimoni de Camprodon: establiments i permuta (horts, terra) 

(1337-1518) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 2/1 
 

1337, març, 22 Pere Grifa, de les Planeses, permuta amb Guillem 
Ferrer i la seva esposa Ramona, del dit lloc de les 
Planeses, un hort, situat prop de les seves cases, per 
un altre hort. Pergamí. R. 29415. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 2/2 
 

15[00], agost, 23. 
Camprodon 

Joan Pascol, doctor en dret i abat i comanador del 
monestir de Sant Pere de Camprodon, estableix en 
emfiteusi a Guillem Xesa, moliner de Camprodon, una 
terra erma situada al terme de la dita vila, a l’horta dita 
del Graell, a canvi d’un cens d’un diner de Barcelona, 
el delme i les primícies  per Sant Miquel. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 2/3 
 

1518, agost, 18. 
Camprodon 

Joan Pascol, abat i comanador del monestir de Sant 
Pere de Camprodon, estableixen de nou a Pere 
Moner, mercader de la vila de Camprodon, diversos 
horts situats a l’horta de la Costinyola, la Verneda, la 
via d’en Graell, l’horta dita de Paradella, a la parròquia 
de Camprodon, i un altre més al lloc de les Cortades, 
a la parròquia de Llanars. Pergamí.  

 

CAPSA 11 

Carpeta 3 
 Patrimoni de Camprodon: vendes i quitació de censals 

(1595-1848) 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28905&valuesearch=29415&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 3/1 
 

1595, agost, 17. 
Camprodon 

Ramon Ferrer, àlies Pagès, braser, de la vila de 
Camprodon, ven a Jerònima Monera, vídua de Bernat 
Moner, mercader, de la dita vila, i a Esteve Moner, 
tutors del testament del dit difunt, un censal mort de 
50 lliures de Barcelona anuals a pagar cada 15 
d’agost. Segueix l’àpoca del preu de la venda. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 3/2 
 

1755, desembre, 
17. Camprodon-
1756, gener, 9. 
Camprodon 

Venda d’un censal mort de 200 lliures de Barcelona i 
pensió anual de 6 lliures feta per Pere Joan Cristina, 
àlies Vaquer, pagès, de la parròquia de Setcases, a 
Francesc Moner, canonge de Santa Maria de 
Vilabertran i prevere beneficiat del benefici dels sants 
Roc i Sebastià de l’església parroquial de Camprodon. 
Segueixen àpoca de pagament (amb data 8 de gener 
de 1756) del preu de venda, i àpoca de lluïció (amb 
data 9 de gener de 1756) d’un altre censal mort del 
mateix preu que rebia Jaume Serrat i Mariner, pagès, 
de la parròquia de Creixenturri. 13 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 3/3 
 

1774, novembre, 8. 
Camprodon 

Àpoca de pagament que fan Maria Rigat i Espunya, 
vídua de Francesc Rigat, pagès, i Antoni Rigat, 
pagès, fill i hereu universal del dit Francesc Rigat, 
habitant del veïnat de Junyents, de la parròquia de 
Vilallonga (de Ter), mare i fill respectivament, a Carles  
Moner i de Pons, domiciliat a la vila d’Isona, de 200 
lliures de moneda de Barcelona comptants per lluïció i 
redempció d’un censal mort que el difunt Francesc 
Montsec, negociant, de la vila d’Isona, rebia, 
assignats sobre el mas Vidal, situat al terme de 
Freixenet. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 3/4 
 

1848, setembre, 8. 
Camprodon 

Reconeixement de prestació d’un censal de 200 
lliures i pensió de 6 lliures, creat l’any 1755 per Joan 
Cristina, àlies Baque”, pagès de Setcases, a favor de 
Francesc Moner, prevere beneficiat i canonge de 
Vilabertran, per part de Josep Pujol i Purrà i Antoni 
Picart, pagesos de Setcases, a Joaquim Manuel de 
Moner i de Siscar, veí de  Fonz. 4 f. Foli. 

 

CAPSA 11 

Carpeta 4 
 Patrimoni de Camprodon: contractes d’arrendament, pactes de masoveria i comptes 
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(1586-1884) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 4/1 
 

1586, març, 31. 
Camprodon/1848. 
Camprodon 

Arrendaments del mas Talric, situat en la parròquia de 
Santa Maria de Bolòs. 8 documents. 

1568, març, 31. Camprodon. Arrendament del mas dit 
Talric, situat en la parròquia de Santa Maria de Bolòs, fet per Pere 
de Bac, donzell, domiciliat en el castell d’Orriols, a Jaume Quera i 
Pere Riera, pagesos de la dita parròquia, per quatre anys, amb un 
arrendament anual de 25 lliures de Barcelona, pagadores en dos 
terminis, per santa Maria d’agost i pel Nadal. 4 f. Quatern. 

1770, octubre, 15. Camprodon. Arrendament del mas dit 
Talric, situat a la parròquia de Bolòs, fet per Carles Moner i de 
Pons, domiciliat a la vila d’Isona, a Isidre Colom, pagès de la 
parròquia de Bolòs, per quatre anys, amb un lloguer anual de 33 
dobles, pagadores en dos terminis per Sant Joan de juny i pel 
Nadal. 4 f. Foli. 1 full. 

1787, novembre, 10. Camprodon. Arrendament del mas 
Talric, situat a la parròquia de Bolòs, fer per Antoni Moner i de 
Pons, com a procurador de Carles Ramon Moner i de Puget, 
natural de la vila d’Isona, a Isidre Colom, de la dita parròquia, 
pagès i masover del dit mas, per cinc anys, amb un lloguer anual 
de 260 lliures de moneda de Barcelona, pagadores en dos 
terminis: per Nadal de 1787 i per Sant Joan de juny de 1788, i així 
successivament. 4 f. Foli. 

1779, novembre, 14. Camprodon. Arrendament del mas 
dit Talric, de la parròquia de Bolòs, fet per Antoni Moner i de Pons, 
doctor en lleis, domiciliat en la citat de Barcelona, com a 
procurador del seu germà Carles Moner i de Pons, senyor dels 
llocs de Llarvén i Vall-llebrera, poblador de la vila d’Isona, a Isidre 
Colom, pagès i actual masover del dit mas, per quatre anys, amb 
un lloguer anual de 204 lliures de moneda de Barcelona, 
pagadores en dos terminis, per Sant Joan de juny i pel Nadal. 4 f. 
Foli.  

1843, octubre, 19. Camprodon. Arrendament del mas dit 
Talric, de la parròquia de Bolòs, fet per Joaquim de Moner i de 
Bardají, natural i veí de la vila de Fonz, a Carles Coromina, de la 
dita parròquia, pagès i actual masover del dit mas, per dos anys, 
amb un lloguer anual de 325 lliures, 2 sous i 6 diners de moneda 
de Barcelona, pagadores pel 18 d’octubre. 2 f. Foli. 

a) 1846, novembre, 5. Camprodon. Arrendament de la 
casa dita el Pla de les Arques, situada al poble de Bolòs, amb 
diversos camps fet per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí 
de Fonz, a Pere “Ferola”, veí del dit poble, per dos anys, amb un 
lloguer anual de 50 lliures de moneda de Barcelona, pagadores 
pel 18 d’octubre i per Nadal.  

b) 1846, desembre, 12. Camprodon. Arrendament de la 
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casa dita Talric fet per Joan Viladomat, apoderat i curador dels 
béns i masos que Joaquim Manuel de Moner, veí de Fonz, té a 
Bolòs, a Joan “Dalos”, veí de Bolòs, i Josep “Ganís”, vei de 
Freixenet, per dos anys, amb un lloguer anual de 250 lliures de 
moneda de Barcelona, pagadores la meitat pel 18 d’octubre i la 
resta pel Nadal. 1 f. Foli. 

[1848]. Camprodon. Arrendament del mas dit Talric, 
situat en el terme de Bolòs, que fa Joan Viladomat, veí de 
Camprodon, com a apoderat de Joaquim Manuel de Moner, a 
Pere Dorca i Sebastià Dorca, pare i fill respectivament, per quatre 
anys, amb un lloguer anual de 330 lliures de Barcelona pel Nadal. 
2 f. Foli. 

[1848]. Camprodon. Duplicat del document anterior. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 4/2 
 

1770, octubre, 15. 
Camprodon/1852, 
setembre, 23. 
Isona 

Arrendaments del mas Blanc, situat en el terme de 
Freixenet. 5 documents. 

1770, octubre, 15. Camprodon. Arrendament del mas 
Blanc, del terme de Freixenet, fet per Carles Moner i de Pons, 
domiciliat a la vila d’Isona, a Pere Casadesús, pagès del terme de 
Freixenet, per quatre anys, amb un lloguer anual de 38 dobles, a 
pagar en dos terminis, per Sant Joan de juny i per Nadal. 4 f. Foli. 
1 full. 

1779, novembre, 15. Camprodon. Arrendament del mas 
Blanc, del terme de Freixenet, fet per Antoni Moner i de Pons, 
doctor en dret, domiciliat en la ciutat de Barcelona, procurador del 
seu germà Carles Moner i de Pons, senyor dels llocs de Llarvén i 
Vall-llebrera, domiciliat en la vila d’Isona, a Climent Casadesús, 
pagès i actual masover del mas Caselles o mas Blanc, per quatre 
anys, amb un lloguer anual de 238 lliures de moneda de 
Barcelona, a pagar en dos terminis, per Sant Joan de juny i per 
Nadal. 4 f. Foli. 

1846, novembre, 3. Freixenet. Arrendament del mas 
Blanc fet per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de Fonz, 
a Pere Coromines i Joan de Planes, veïns del poble de Freixenet, 
per cinc anys, amb un lloguer anual de 380 lliures de moneda de 
Barcelona, pagadores en dos terminis, la meitat el 18 d’octubre i 
la resta per Nadal. 1 f. Foli. 

1852, setembre, 8. Camprodon. Arrendament o 
nomenament fet per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de 
la vila de Fonz, com a criat conreador del mas Blanc, del terme de 
Freixenet, a favor de Joan Casadesús, veí del poble de Freixenet, 
per dos anys, a canvi de 330 lliures catalanes anuals a pagar per 
Nadal. Inclou el rebut de pagament de 6 reals, 22 maravedís de 
velló pel dret d’hipoteques  (10 de setembre de 1852, 
Camprodon). 4 f. Foli. 1 full. 

1852, setembre, 23. Isona. Inscripció en el registre de la 
comptadoria d’hipoteques d’Isona de l’arrendament o 
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nomenament anterior de criat conreador del mas Blanc. 3 f. Foli. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 4/3 
 

1770, octubre, 21. 
Camprodon/1850, 
octubre, 31. 
Camprodon 

Arrendaments dels masos Batllia i Quera, situats en el 
terme de Freixenet. 5 documents. 

1770, octubre, 21. Camprodon. Arrendament del mas dit 
la Batllia, situat en el terme de Freixenet, fet per Carles Moner i de 
Pons, domiciliat a la vila d’Isona, a Jaume i Francesc Serra, pare i 
fill respectivament, pagesos de la vila de Sant Joan de les 
Abadesses, per quatre anys, amb un lloguer anual de 46 dobles, a 
pagar la meitat per Sant Joan de juny i l’altra meitat  per Nadal. 4 
f. Foli. 1 full. 

1779, novembre, 14. Camprodon. Arrendament del mas 
dit Batllia, situat en el terme de Freixenet, que fa Antoni Moner i 
de Pons, doctor en drets, domiciliat en la ciutat de Barcelona, com 
a procurador de Carles Moner i de Pons, senyor dels llocs de 
Llarvén i Vall-llebrera, poblador de la vila d’Isona, a Jaume i 
Francesc Serra, pare i fill respectivament, pagesos i actuals 
masovers del dit mas, per quatre anys, amb un lloguer anual de 
290 lliures de moneda de Barcelona, pagadores en dos terminis, 
per Sant Joan de juny i per Nadal. 4 f. Foli. 

1843, octubre, 19. Camprodon. Arrendament dels masos 
dits la Batllia, Quera, Puigfrancor i Blanc, situats tots en la 
parròquia de Freixenet, fet per Joaquim de Moner i de Bardají, 
natural i veí de la vila de Fonz, a Jaume Vila, pagès de la 
parròquia de Freixenet i actualment masover del mas Batllia, per 
dos anys, amb un lloguer mensual de 1.371 lliures, 13 sous de 
moneda de Barcelona, pagadores pel 18 d’octubre. 2 f. Foli. 

1846, novembre, 1. Camprodon. Arrendament del mas dit 
Batllia fet per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de Fonz, 
a Jaume Vila, de Freixenet, per dos anys, amb un lloguer anual de 
350 lliures de moneda de Barcelona, pagadores en dos terminis, 
la meitat el 18 d’octubre i la resta per Nadal. 1 f. Foli. 

1852, octubre, 31. Camprodon. Arrendament o 
nomenament fet per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de 
la vila de Fonz, com a criat conreador dels masos Batllia i Quera, 
del terme de Freixenet, a favor de Jaume Vila i el seu fill, el també 
Jaume Vila, veïns de Freixenet, per dos anys, a canvi de 720 
lliures catalanes i 4 quarteres de blat anuals, pagadores en dos 
terminis: el 25 de juny i el 18 d’octubre per Nadal. Inclou el rebut 
de pagament de 31 reals, 24 maravedís de velló pel dret 
d’hipoteques (3 de novembre de 1850, Camprodon). 4 f. Foli. 1 
full.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 4/4 

 

1770, novembre, 4. 
Camprodon/1850, 
octubre, 27. 
Camprodon 

Arrendaments del mas del Nuassar, situat en el terme 
de Freixenet. 8 documents. 

1770, novembre, 4. Camprodon. Arrendament del mas dit 
el Nuassar, situat en el terme de Freixenet, fet per Carles Moner i 
de Pons, domiciliat a la vila d’Isona, a Llorenç Coll, pagès del 
terme de Freixenet, per quatre anys, amb un lloguer anual de 26 
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dobles i mitja, a pagar en dos terminis: la meitat per Sant Joan de 
juny i l’altra meitat  per Nadal. 4 f. Foli. 1 full. 

1779, novembre, 21. Camprodon. Arrendament del mas 
dit el Nuassar, situat en el terme de Freixenet, que fa Antoni 
Moner i de Pons, doctor en drets, domiciliat a la ciutat de 
Barcelona, com a procurador del seu germà Carles Moner i de 
Pons, senyor dels llocs de Llarvén i Vall-llebrera, poblador de la 
vila d’Isona, a Llorenç Coll, pagès i masover del dit mas, per 
quatre anys, amb un lloguer anual de 158 lliures de moneda de 
Barcelona, pagadores en dos terminis, per Sant Joan de juny i per 
Nadal. 4 f. Foli. 

1787, novembre, 10. Camprodon. Arrendament del mas 
dit el Nuassar, del terme de Freixenet i la parròquia de 
Camprodon, fet per Antoni Moner i de Pons, doctor en drets, 
domiciliat a la ciutat de Barcelona, com a procurador de Carles 
Ramon Moner i Puget, natural de la vila d’Isona, a Llorenç Coll, 
pagès del terme de Freixenet i masover del dit mas, per cinc anys, 
amb un lloguer anual de 174 lliures de moneda de Barcelona, 
pagadores en dos terminis: per Nadal de 1787 i per Sant Joan de 
juny de 1788, i així successivament. 4 f. Foli. 

1827, agost, 5. Camprodon. Arrendament del mas dit del 
Nuassar, situat en el terme de Freixenet i la parròquia de 
Camprodon, fet per Joaquim de Moner i de Bardají, baró de 
Llarvén i Vall-llebrera, a Isidre Guillaumes, pagès de la parròquia 
de Molló i actual masover del dit mas, per cinc anys, amb un 
lloguer anual de 215 lliures de moneda de Barcelona, pagadores 
per Nadal i per Sant Joan de juny de 1728, i així successivament. 
2 f. Foli. 

1844, octubre, 20. Camprodon. Arrendament del mas dit 
el Nuassar, situat en la parròquia de Freixenet, fet per Joaquim de 
Moner i de Bardají, natural i veí de la vila de Fonz, a Isidre 
Guillaumes, pagès de la parròquia de Freixenet i actualment 
masover del dit mas, per dos anys, amb un lloguer mensual de 
256 lliures, 10 sous de moneda de Barcelona, pagadores pel 18 
d’octubre. 2 f. Foli. 

1846, octubre, 29. Freixenet. Arrendament del mas del 
Nuassar, fet per Joaquim Manuel de Moneri de Siscar, veí de 
Fonz, a Caterina Guillaumes, vídua d’Isidre Guillaumes, i a llur fill 
Francesc Guillaumes, amb un lloguer anual de 238 lliures de 
moneda de Barcelona, a pagar 119 lliures pel 18 d’octubre i la 
resta pel Nadal. 1 f. Foli. 

1848. Arrendament del forn de teules del Nuassar, situat 
al terme de Bolòs, fet per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, 
veí de Fonz, a Manel i Benet Sorribes, veïns de Camprodon, per 
dos anys. 1 f. Quart. 

1850, octubre, 27. Camprodon. Arrendament o 
nomenament fet per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, 
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natural i veí de la vila de Fonz, com a criat conreador del mas dit 
el Nuassar, del terme de Freixenet, a favor de Francesc 
Guillaumes, pagès del poble de Freixenet, per tres anys, a canvi 
de 238 lliures, 14 sous de moneda catalana anuals, pagadores en 
dos terminis: el 25 de juny i el 18 d’octubre. Inclou el rebut de 
pagament de 7 reals, 24 maravedisos de velló pel dret 
d’hipoteques (2 de novembre de 1850, Camprodon). 4 f. Foli. 1 
full.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 4/5 

 

1770, novembre, 5. 
Camprodon/1850, 
octubre, 30. 
Camprodon 

Arrendaments del mas Puigfrancor. 6 documents. 

1770, novembre, 5. Camprodon. Arrendament del mas 
Vidal, situat en el veïnat de Puigfrancor, del terme de Freixenet, 
parròquia de Camprodon, fet per Carles Moner i de Pons, 
domiciliat a la vila d’Isona, a Francesc Grau, pagès i masover del 
dit mas, per un any, amb un lloguer de 21 dobles. 2 f. Foli. 

1771, novembre, 25. Camprodon. Arrendament del mas 
Vidal, situat en el veïnat de Puigfrancor, del terme de Freixenet, 
de la parròquia de Camprodon, fet per Carles Moner i de Pons, en 
la vila d’Isona, a Pere Surinyac, pagès, de la parròquia de Bolòs, 
per quatre anys, amb un lloguer anual de 24 dobles velles 
d’Espanya, pagadores en dos terminis, per Sant Joan de juny i per 
Nadal. 6 f. Foli. 

1779, novembre, 7. Camprodon. Arrendament del mas 
Vidal, situat en el veïnat de Puigfrancor, del terme de Freixenet, 
de la parròquia de Camprodon, fet per Antoni Moner i de Pons, 
doctor en dret, domiciliat a la ciutat de Barcelona, com a 
procurador del seu germà Carles Moner i de Pons, senyor dels 
llocs de Llarvén i Vall-llebrera, domiciliat a la vila d’Isona, a Pere 
Surinyac, pagès i masover del dit mas, per quatre anys, amb un 
lloguer anual de 163 lliures de moneda de Barcelona, pagadores 
en dos terminis, per Sant Joan de juny i per Nadal 4 f. Foli.  

1787, novembre, 10. Camprodon. Arrendament del mas 
Vidal de Puigfrancor, de la parròquia de Freixenet, fet per Anton 
Moner i de Pons, com a procurador del seu nebot Carles Ramon 
Moner i Puget, de la vila d’Isona, a Pere Surinyac, pagès del 
terme de Freixenet i actual masover del dit mas, per sis anys, amb 
un lloguer anual de 180 lliures de moneda de Barcelona, 
pagadores en dos terminis: el Nadal de 1787 i el Sant Joan de 
juny de 1788, i així successivament. 4 f. Foli. 

1846, octubre, 31. Camprodon. Arrendament del mas de 
Puigfrancor, de la jurisdicció de Freixenet, fet per Joaquim Manel 
de Moner i de Siscar, de la vila de Fonz, a Joan Vila, veí de 
Freixenet, per quatre anys, amb un lloguer anual de 350 lliures de 
moneda de Barcelona, pagadores en dos terminis, pel 18 
d’octubre i pel Nadal. 1 f. Foli. 

1850, octubre, 30. Camprodon. Arrendament o 
nomenament fet per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de 
la vila de Fonz, com a criat conreador del mas dit Puigfrancor, del 
terme de Freixenet, a favor de Joan Vila, veí del poble de 
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Freixenet, per cinc anys, a canvi de 320 lliures catalanes anuals, 
pagadores en dos terminis: el 25 de juny i el 18 d’octubre. Inclou 
el rebut de pagament de 17 reals, 8 maravedisos de velló pel dret 
d’hipoteques (2 de novembre de 1850, Camprodon). 4 f. Foli. 1 
full.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 4/6 
 

1779, novembre, 
21. Camprodon/ 
1846, octubre, 29. 
Camprodon 

Arrendaments del mas Quera, situat en el terme de 
Freixenet. 2 documents. Foli 

1779, novembre, 21. Camprodon. Arrendament del mas 
Quera, situat en el terme de Freixenet, de la parròquia de 
Camprodon, fet per Antoni Moner i de Pons, doctor en dret, 
domiciliat en la ciutat de Barcelona, com a procurador del seu 
germà Carles Moner i de Pons, senyor dels llocs de Llarvén i Vall-
llebrera, poblador de la vila d’Isona, a Joan Pere Vila, pagès i 
actual masover del mas Quera, amb un lloguer anual de 216 
lliures de moneda de Barcelona, a pagar en dos terminis, per Sant 
Joan de juny i per Nadal. 4 f. Foli. 

1846, octubre, 29. Barcelona. Arrendament del mas dit la 
Quera, situat en el terme de Freixenet, fet per Joaquim Manuel de 
Moner i de Siscar, veí de Fonz, a Joan Surinyac, veí de Freixenet, 
per cinc anys, amb un lloguer anual de 390 lliures de moneda de 
Barcelona. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 4/7 
 

[Darrer terç s. 
XVIII. Camprodon 
/1884, novembre, 
13. Camprodon 

[Darrer terç del segle XVIII]/1884, novembre, 13. 
Camprodon. 6 documents. Foli. 

[Darrer terç del segle XIX]. Esborrany d’un arrendament 
fet per Carles Moner. 2 f. Foli. 

1825, octubre, 28. Camprodon. Arrendament de diversos 
masos fet per Joaquim de Moner, noble de Catalunya, veí de 
Fonz, a diferents masovers, per sis anys: a Jaume Vila, els masos 
la Batllia i Puigfrancor, per 540 lliures anuals; a Josep Casadesús, 
el mas Blanc, per 270 lliures anuals; a Miquel Planella, el mas 
Nuassar, per 225 lliures anuals; a Carles Colomina, el mas Talric, 
per 270 lliures anuals; a Josep Surinyac, el mas Planelles, per 120 
lliures anuals; a Jaume Serra, el mas Seguer, per 300 lliures 
anuals; a Cristòfol Colom, el mas Portal, per 100 lliures anuals; a 
Rafael “Cle”, el mas la Masó, per 165 lliures anuals; i a Francesc 
Puigmal, els masos les “Tremolades” i la Quera, per 330 lliures 
anuals cadascun d’ells. 2 f. Foli. 

1832, octubre, 12. Camprodon. Arrendament del masos 
Blanc, Nuassar, Talric, les Planelles, Portal, el Seguer, lo Masó i 
les Tremoledes, situats en la parròquia de Bolòs i terme de 
Freixenet, fet per Joaquim Albert Moner i de Bardají, tinent coronel 
d’infanteria de Catalunya, veí de Fonz, a Teresa Guardiola i 
Frigola, vídua d’Esteve Guardiola, fuster de, la vila de Camprodon, 
per quatre anys, amb un lloguer anual de 1.250 lliures de 
Barcelona, a pagar l’1 de desembre del 1833, i així 
successivament cada any. 4 f. Foli. 

1833, gener, 10. Camprodon. Arrendament del masos 
Blanc, Nuassar, Talric, les Planelles, Portal, el Seguer, la Masó i 
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les Tremoledes, situats en la parròquia de Bolòs i terme de 
Freixenet, fet per Antoni Raquer, veí de la vila de Ripoll, com a 
procurador de Joaquim Albert Moner i de Bardají, tinent coronel 
d’infanteria de Catalunya, veí de Fonz, a Francesc Sorribes, 
paraire de Camprodon, amb un lloguer anual de 1.250 lliures de 
moneda catalana, pagadores l’1 de desembre. 4 f. Foli. 

1833, gener, 3. Camprodon. Duplicat del document 
anterior. 6 f. Foli. 

1884, novembre, 13. Camprodon. Concessió d’un vedat 
rodó, situat en el terme de Freixenet, per a conrear, feta per 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de Fonz, a diversos 
pagesos de Freixenet, per un any i mig. 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 4/8 
 

1840, octubre, 17. 
Camprodon/ 
1847, gener, 1. 
Camprodon  

 

Arrendaments d’habitatges a la vila de Camprodon i 
del mas “Tusquesa”, del terme de Freixenet. 4 
documents. Foli i quart. 

1840, octubre, 17. Camprodon. Arrendament d’una 
botiga situada als baixos d’una casa de Camprodon fet per Antoni 
Rager, veí de la vila de Ripoll, procurador de Joaquim de Moner i 
de Bardají, de la vila de Fonz, a Josep Bosc, teixidor d’indianes, 
de la vila de Camprodon, per un any, amb un lloguer anual de 15 
lliures de moneda de Barcelona, pagadores el 31 de desembre. 1 
f. Quart. 

1846, desembre, 4. Camprodon. Arrendament una 
habitació en una casa situada al carrer de Sant Roc de la vila de 
Camprodon, fet per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de 
Fonz, a Francesc Galí, de la dita vila, per un any, amb un lloguer 
anual d’11 duros, pagaders o bé mensualment a inicis de mes o 
bé el 25 de desembre. 1 f. Quart. 

1847, gener, 1. Camprodon. Arrendament d’una habitació 
fet per Joan Viladomat, com a procurador de Joaquim Manuel de 
Moner, veí de Fonz, a Francesc Galí, veí de la vila de Camprodon, 
per un any, amb un lloguer anual d’11 duros, pagadors en dos 
terminis, pel 18 d’octubre i pel 25 de desembre. 1 f. Quart. 

1846, octubre, 29. Arrendament del mas de la 
“Tusquesa”, situat en el terme de Freixenet, fet per Joaquim 
Manel de Moner i de Siscar, de la vila de Fonz, a Benet Clarà, veí 
de Freixenet, per tres anys, amb un lloguer anual de 30 lliures 
catalanes, pagadores en dos terminis, pel Nadal i pel 18 
d’octubre. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 4/9 
 

1846, novembre, 
24- 
1847, novembre, 
17 

Comptes de les quantitats de diners rebudes per Joan 
Viladomat, procurador de Joaquim Manuel de Moner, 
dels masovers de Camprodon, Bolòs i Freixenet pel 
període 1846-1847. 1 full solt. 
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CAPSA 11 

Carpeta 5 
 Patrimoni de Camprodon: emprius, canalització d’aigua, notes d’escriptures 

 i límits de masos 
(1755-1884) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 5/1 
 

1755, setembre, 24-
1774, novembre, 20 

Empriu de Freixenet. 2 documents. 
 
 Acord per a l’adevesament dels emprius dels masos 
del terme de Freixenet, de la parròquia de la vila de Camprodon, 
per tal de permetre el pas del ramat per a pasturar herba (8 
d’octubre de 1774, Camprodon). Segueix el consentiment donat 
per Jacint Moner (8 de febrer del 1775, Freixenet). Paper. 2 f. 
Foli.  
 
 Acord entre els propietaris i masovers del terme de 
Freixenet per tal d’evitar l’entrada  d’altres ramaders en llurs 
pastures (24 de setembre de 1755). Segueix el consentiment de 
Josep Moner i d’Amorós, com a procurador de Carles Moner i 
de Pons, així com altres (25 d’octubre de 1773-20 de novembre 
de 1774). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 5/2 

[ca. 1770] Notes sobre l’empriu de pastura que els masos 
Quera i Serradell tenen en el Bac de Sacot, de la 
parròquia de Rocabruna. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 5/3 
 

[Segle XVIII]/[Segona 
meitat del segle XIX] 

Resums d’escriptures i extractes de documents de 
Camprodon. 4 documents. 

[Segle XVIII]. Sèrie de resums d’escriptures del segle 
XVIII extretes del “tom 20 de Moner” (núms. 45-87; anys 1704-
1771). 4 f. Foli. 

[Segona meitat del segle XIX] Resums d’escriptures 
dels masos Blanc, Caselles i Nuassar, de Camprodon (núms. 1-
29; anys 1377-1853); Puigfrancor i la Batllia (núms. 1-42; anys 
1501-1853); la Quera i agregats (núms. 1-22; anys 1323-1851); i 
Tremoledes, el Seguer, Talric i agregats, de Bolòs (núms. 1-42; 
anys 1300-1858). 12 f. Foli. 

1852, setembre. Recull de 33 extractes de privilegis i 
documents continguts en el llibre de privilegis de la vila de 
Camprodon.  11 f. Foli. 

1852, setembre. Recull de 25 extractes de privilegis i 
documents continguts en el llibre de privilegis de la vila de 
Camprodon. 8 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 5/4 
 

1854, maig, 30. 
Camprodon 

Còpia del judici de conciliació entre el demandant, 
Ignasi Rebert, veí de la vila d’Olot, com a procurador 
de Josep M. Bru de Sala, de la ciutat de Vic, i el 
demandat,  Joan Julià, veí d’Olot, com a procurador 
de Joaquim Manuel de Moner, sobre el desviament  
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del curs natural d’aigua de la font dita de la 
Tosquera, que afectà al proveïment d’aigua del mas 
d’en Sivilla. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 5/5 

[Mitjans segle XIX] Descripció dels límits dels masos Blanc i 
Puigfrancor, de Camprodon. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 5/6 
 

1884, novembre, 12. 
Freixenet 

Certificació de la titularitat privada dels camins que 
passen per la propietat Can Rodó, de Joaquim 
Manuel de Moner, feta per l’alcalde de Freixenet. 2 f. 
Foli.  

 

CAPSA 11 

Carpeta 6 
 Patrimoni de Camprodon: àpoques d’obres en masos 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 6/1 
 

1736, octubre, 18. 
Camprodon 

Àpoca de pagament que fa Joan Ainat, mestre 
d’obres, de la vila de Camprodon, a Josep Moner i 
d’Amorós, poblador de la vila d’Isona, tutor i curador 
dels fills pubills i hereus de Moner i Pons, 36 lliures i 
15 sous de Barcelona per obres de reparació al mas 
Quera, del terme de Freixenet, durant els anys 
1734-1735. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 6/2 
 

1736, octubre, 30. 
Camprodon 

Àpoca de pagament feta per Joan Ainat, mestre de 
cases, de la vila de Camprodon, a Josep de Moner, 
poblador de la vila d’Isona, com a tutor i curador 
dels fills pubills d’Antoni Moner i de Pons, de 13 
lliures, 8 sous i 6 diners per obres de reparació a la 
casa i la cabana del mas Tremolades, situat a la 
parròquia de Bolvir, a les teulades dels masos 
Batllia, situat al terme de Freixenet, i Talric, a la 
parròquia de Bolòs, i construcció de dues 
xemeneies a la casa de Nuassar, del terme de 
Freixenet, durant els anys 1735-1736. 1 f. Foli.  

 

CAPSA 11 

Carpeta 7 
 Patrimoni de Camprodon: notes sobre els masos  

Topogràfic Data i lloc Descripció 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 7/1 

S. XVII-XVIII Diverses notes sobre els masos de Camprodon de 
la família Moner. 14 documents en paper.  

 

CAPSA 11 

 
Carpeta 8 

Patrimoni de Camprodon: plets i arbitris relacionats amb masos de la zona de 
Camprodon de la família Moner 

(1643-1866) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 8/1 

1679, setembre, 8-
1847, agost, 2 

Mas Mauri. 
          1679, setembre, 8. Barcelona. Certificat de venda del 
Mas Mauri per part de Joan de Moner i de Bassedas a Josep 
Aymerich. 1 f. 
 
          1847, agost, 2. Ribes de Freser. Certificat  de judici de 
conciliació entre Joaquim de Moner i de Siscar i Tomàs 
Montagut i de Ros. 2 f.  
 
          1830, 1847. 5 cartes entre Tomàs Montagut i de Ros  i 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar. I 1 fragment de carta. 6 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 8/2 

1644, gener, 10-
1866, octubre 23 

Masos Bufatals, Espolla i Corberola. 
          1644-1866. Certificats, cartes i notes relacionats amb la 
titularitat dels masos en relació al plet i arbitri entre Joaquim M. 
de Moner i Josep Vila i de Regàs. 14 documents. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 8/3 

1643, octubre, 8-
1864, febrer, 3 

Mas Borrasser 
          1643, octubre, 8-1864, febrer, 3. Venda, cartes, informes i 
notes relacionats amb la titularitat del mas Borrasser en relació 
al plet i arbitri entre Joaquim M. de Moner i Manuel Huguet. 12 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 11, 
carpeta 8/4 

1850-1861 Vària. Còpies i notes. 
         Còpies i certificats de capítols matrimonials entre Bernat 
de Moner i Jerònima Solanell, (1583, Camprodon), còpia del 
testament de Pere Moner i Solanell (1635, Camprodon), notes, 
arbre genealògic. Còpies i notes entre 1850 i 1861. 12 
documents. 

 

CAPSA 12 – Moner (Vilafranca del Penedès) 

Carpeta 1 
Patrimoni de Vilafranca del Penedès: vendes i establiments 

(1362-1621) 
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 1/1 
 

1362, gener, 25 Pere de Pi, habitant de Vilafranca del Penedès, i la 
seva esposa Blanca venen a Francesc Vendrell, 
pagès de la dita vila, una peça petita de vinya, 
situada en el territori de la dita vila, en el lloc dit 
Cantacorps, que tenen per l’Almoina de la Seu de 
Barcelona a cens anual de 5 punyeres i mitja i 4 
palmades d’ordi a pagar per sant Pere i sant Feliu 
(d’agost), pel preu de 30 sous de tern de Barcelona. 
Pergamí. R. 29414. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 1/2 
 

1411, gener, 27. 
Vilafranca del 
Penedès 

Pere Prats, prevere, Constança, vídua de Bartomeu 
Prats, de Vilafranca del Penedès, i Blanca, vídua de 
Pere Prats, draper de la dita vila, venen a Francesc 
Mercer, carnisser de la mateixa vila, una quarterada 
de terra situada al lloc dit Morató, que tenen pel 
benefici de Sant Joan de l’església de Santa Maria 
de Vilafranca a cens anual d’una quartera d’ordi a 
pagar per sant Pere i sant Feliu (d’agost), pel preu 
d’11 lliures de moneda de Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 1/3 
 

1509, abril, 26. 
Vilafranca del 
Penedès 

Joan Cordelles, batxiller en decrets, oriünd de la vila 
de Monistrol de Montserrat, síndic i procurador de 
l’abat de Montserrat, García de Cisneros, lliura, 
aprova, ratifica, confirma i estableix de nou a Eulàlia 
Vives, vídua d’Antoni Vives, cirurgià de Vilafranca 
del Penedès, dues peces de terra separades, una 
prop de la creu de Moragues i l’altra, erma, al lloc dit 
el mont de Castellines, a canvi d’un cens anual 
d’una quarterada d’ordi per sant Pere i sant Feliu 
(d’agost). Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 1/4 
 

1608, novembre, 16. 
Vilafranca del 
Penedès 

Dionísia Gual, vídua de Pere Joan Gual, negociador 
de Vilafranca del Penedès, llur fill Josep Gual, 
també negociador, ciutadà de Barcelona, i l’esposa 
d’aquest, Paula, venen a Miquel Miret, burgès de 
Vilafranca del Penedès, una peça de terra de vinya 
plantada, que tenen pel prevere de l’església 
parroquial de la dita vila a cens de 3 sous i 6 diners, 
per 40 lliures de moneda de Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 1/5 
 

1621, febrer, 6 Establiment en emfiteusi fet per Miquel Joan Boldó i 
Joaquim Carbonell, canonges de l’Església de 
Barcelona, com a procuradors de la Pia Almoina, a 
Gabriel Miret, burgès, domiciliat a la vila de 
Vilafranca del Penedès, a qui donen llicència per 
portar aigua d’una bassa d’aigua de font a la seva 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28904&valuesearch=29414&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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heretat per regar, situada al terme de Sant Martí 
Sarroca, per un cens anual d’un sou pel Nadal i un 
parell de capons d’entrada. 4 f. Foli. 

 

CAPSA 12 

Carpeta 2 
Vendes de censals i àpoques de pensions de Vilafranca del Penedès principalment. 

(1388-s. XVII) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 2/1 
 

1388, novembre, 24 Pere Fortuny, prevere de Vilafranca del Penedès, 
procurador d’Antonieta, vídua de Pere Miró, oriünd 
de la vila d’Igualada, habitant de Barcelona, filla i 
hereva universal del difunt Pere Llobet, notari de 
Vilafranca, i Francesc Miró, fill dels dits Pere Miró i 
Antonieta, venen a Arnau Pons, de la dita vila, un 
censal mort de 30 sous de tern de Barcelona de 
pensió anual, a percebre cada 1 de setembre, que la 
dita Antonieta havia comprat a Pere Vives, prevere 
de la dita vila, el seu germà Ramon Vives i l’esposa 
d’aquest Maria (30 d’agost de 1374), pel preu de 21 
lliures de moneda de tern de Barcelona. Pergamí.R. 
29416.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 2/2 
 

1535, març, 9. 
Vilafranca del 
Penedès 

Joan Quer, paraire de draps de llana, fill i hereu del 
difunt Francesc Quer, mercader de Vilafranca del 
Penedès, juntament amb els seus fills Joan i 
Francesc Quer, de la dita vila, donen i cedeixen al 
seu consanguini Pere Vives, cirurgià de la mateixa 
vila, un censal mort dels deutes que el prevere Joan 
Galter devia al dit Francesc Quer, pare i avi 
respectivament dels atorgants. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 2/3 
 

1584, octubre, 2. 
Guimer/1603, 
desembre, 22 

Còpia autèntica de 1) la venda d’un censal mort feta 
per Claudi Pellisser, batlle del lloc i la vila de 
Guimerà, i tots els habitants del dit lloc i vila, a favor 
de Joan Pau Fonoll, mercader de Vilafranca del 
Penedès, pel preu 216 lliures de moneda de 
Barcelona (2 d’octubre de 1584), i 2) l’àpoca de 
pagament feta per Joan Pau Fonoll a Llorenç Prou, 
pagès, síndic de la universitat de la dita vila, de 7 
lliures de pensió d’un censal mort (22 de desembre 
de 1603); fetes per Gervasi Verdera, notari públic de 
Barcelona (30 d’abril de 1643). 10 f. Foli.  

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28906&valuesearch=29416&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28906&valuesearch=29416&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 2/4 
 

1594, gener, 7-8. 
Barcelona 

Dues àpoques de pagament fetes per Magdalena 
d’Agullana, donzella, filla d’Enric d’Agullana, 
poblador de Barcelona, i la seva esposa Elionor 
d’Agullana i de Corbera, i per Josep d’Aragó, 
poblador de Barcelona, a Jerònim Vila, ciutadà 
honrat de Barcelona, de 200 lliures, 10 diners i de 
200 lliures, respectivament, per les pensions d’uns 
censals morts. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 2/5 

[Primera meitat del 
segle XVII] 

Llibre de censals de Joan Pau Fonoll (1563, 
desembre, 22/1603, desembre, 22). 56 f. Foli. 1 full 
solt. 

 

CAPSA 12 

Carpeta 3 
Testaments, publicacions, còpies, notes, certificats i clàusules hereditàries vàries 

(Vilafranca del Penedès i Capellades principalment) 
(1496-s. XVIII) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/1 
 

1496, gener, 7. 
Barcelona 

Testament que fa per Bartomeu Ferran, pagès, 
ciutadà de Barcelona, en què nomena marmessors 
Jaume Noguer, mestre en sacra pàgina i frare 
agustí, Antoni Claver, prevere beneficiat de la Seu 
de Barcelona, la seva esposa Eufrasina i llur fill Joan 
Ferran, també pagès de la dita ciutat, es fa enterrar 
a l’església de Santa Maria del Pi, i fa diversos 
llegats. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/2 
 

1525, febrer, 26. 
Barcelona 

Testament fet per Paula, esposa de Vicenç 
Panyella, pagès, ciutadà de Barcelona i habitant de 
la parròquia de Sant Feliu de Llobregat, en què 
nomena marmessors el seu marit Vicenç Panyella, i 
Antoni Teixidor, pagès, batlle de la vila de Sant 
Vicenç dels Horts, es fa enterrar a l’església de Sant 
Feliu de Llobregat, a la mateixa sepultura on jeu la 
seva mare, i fa diversos llegats. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/3 
 

1[5]29, agost, 26. 
Vilanova del Camí 

Testament de Pere Santjust, pagès, del lloc de 
Vilanova del Camí, del terme del castell de 
Claramunt, en què nomena marmessors Bartomeu 
Riba, prevere de l’església d’Igualada, el seu germà 
Antoni Santjust, blanquer, i el seu cunyat Gaspar 
Jaume, tots de la vila d’Igualada, es fa enterrar al 
cementiri de la capella de sant Hilari de Vilanova del 
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Camí i nomena hereu universal el seu fill Joan. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/4 
 
 

1550, agost, 20. Sant 
Pere de Riudebitlles 

Còpia del testament que fa Pau Miquel de les 
Voltes, del lloc de Sant Pere de Riudebitlles, en què 
nomena marmessors Joan Bonet, prevere, el seu 
cunyat Joan Miquel i Bartomeu Olivella, teixidor de lli 
i de llana, tots del dit lloc (13 d’agost de 1582), feta 
Francesc Cerd , prevere de l’església de Sant Pere 
de Riudebitlles i notari del dit terme. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/5 
 

1566, novembre, 10. 
Igualada 

Còpia autèntica de dues clàusules, de disposició de 
llegat i d’heretament universal, del testament de 
Tomàs Ollers, del lloc de Capellades (23 de gener 
de 1432, Capellades), feta per Miquel Lledó, 
d’Igualada, notari públic. 1 full. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/6 
 

1569, juliol, 8. 
Barcelona 

Testament de Caterina, filla dels difunts Guillem de 
“Brassat”, paraire de Vila-rodona, i de la seva 
esposa Maciana, i vídua de Pere Altamir, ferrer, 
ciutadà de Barcelona, en què nomena marmessors 
Gabriel Exarquies, prevere beneficiat de Santa 
Maria del Mar, Benet Ferragut, calçater, i Joan 
Andreu d’Alemanya, sastre, ciutadà de Barcelona, 
es fa enterrar a Santa Eulàlia de Ronçana, de la 
qual es confraressa, i fa diversos llegats. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/7 
 

1570, abril, 18 Testament de Joan Poc, pagès, fill de Pere i la seva 
esposa Beneta, de la vila de Piera, en què nomena 
marmessors el seu fill Pere Poc i Pere Colomer, 
pagès, del mas Argensó, del terme de la dita vila, es 
fa enterrar al cementiri de l’església parroquial de la 
vila de Piera i institueix hereu universal el seu fill 
Pere Poc. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/8 
 

1573, gener, 29. La 
Noguera (castell de 
Mediona) 

Margarida Piquera, esposa en primeres núpcies de 
Joan Riba, del lloc de Carme, del terme del castell 
de Claramunt, i en segones núpcies, de Melcior (...), 
del terme del castell d’Òdena, i últimament de Joan 
Piquer, pagès, habitant de la vila de Capellades, del 
terme del castell de Claramunt, i filla de Pere 
“Carda” i de la seva esposa Margarida, del lloc de la 
Noguera, el terme del castell de Mediona, en què 
nomena marmessors el seus germans Joan i Antoni 
“Cerda”, del dit lloc de la Noguera. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/9 
 

1579, juny, 14. Fillol 
(Sant Martí de Tous) 

Testament de Joana Bruneta, esposa de Bartomeu 
Brunet, pagès, del terme de Fillol (Sant Martí de 
Tous), en què nomena marmessors el seu marit 
Bartomeu Brunet, el seu germà Joanot Vidal de 
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“Roquera” i el seu cosí germà Salvador Vidal de 
“Garrardes”, es fa enterrar al fossar de Sant Cristòfol 
de la present parròquia, nomena hereu universal el 
seu fill Andreu Brunet i fa diverses deixes als seus 
altres fills, Magí, Joan, Antoni i Gabriel Brunet i la 
seva filla Constança Anglada. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/10 
 

1599, maig, 2. 
Vilafranca del 
Penedès 

Testament de Joan Mascaró, pagès del mas la Riba, 
de la parròquia de Santa Maria de la Bleda, habitant 
de Vilafranca del Penedès, fill de Guerau Mascaró, 
pagès del dit mas, en què nomena marmessors la 
seva esposa Maria Àngela, el seu cunyat Joan 
Canter, negociant, habitant de Barcelona, i Francesc 
Riba, notari, habitant de Vilafranca del Penedès, es 
fa enterrar en la sepultura de la confraria de Sant 
Antoni de Vilafranca del Penedès o bé en l’església 
de la Bleda i nomena hereu universal el seu fill 
Jacint. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/11 
 

1607, febrer, 14. 
Vilafranca del 
Penedès-1618, 
febrer, 27. Guimerà 

Còpia autoritzada de la clàusula hereditària del 
testament de Joan Pau Fonoll, domiciliat a 
Vilafranca del Penedès (14 de febrer de 1607), la 
venda de diversos censals feta pel seu marmessor 
Rafael Ubac a Gabriel Miret (7 de febrer de 1618,  
Barcelona), i la notificació de la dita venda (27 de 
febrer de 1618), feta per Gervasi Verdera, notari 
públic de Barcelona (30 d’abril de 1643). 12 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/12 
 

1608, abril, 28. Piera Testament de Joan Enric, pagès, habitant de la vila 
de Piera, fill de Jaume Enric, pagès del terme de 
Pierola, i de la seva esposa Eulàlia, en què nomena 
marmessors a Marc Bas, mercader, el seu germà 
Jaume Enric, pagès, tots dos de la vila de Piera, i la 
l’esposa del testador, Francina Enric, estableix ser 
enterrat al cementiri de l’església parroquial de 
Piera, i institueix hereu universal al fill que de la 
seva esposa naixerà. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/13 
 

1626, desembre, 23. 
Esparraguera 

Testament de Marc Ortigó, prevere beneficiat del 
benefici de Santa Eulàlia de l’església parroquial de 
la vila d’Esparraguera, fill de Joan Ortigó, pagès, de 
la dita vila, i de la seva esposa n’Anglesa, en què 
nomena marmessors el seu germà Joan “Ortigó” i el 
seu nebot Pau Bas i nomena hereu universal el seu 
germà Joan Ortigó. Segueix un breu inventari de 
béns (23 de gener del 1627). 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 1638, maig, 29. Testament de Maria Anna Comelles, vídua de Pere 
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capsa 12, 
carpeta 3/14 
 

Esparraguera Joan Comella, tintorer de la vila d’Esparraguera, filla 
de Joan Duran, paraire de la dita vila, i de la seva 
esposa Caterina, en què nomena marmessors el 
seu germà Pau Duran, bisbe d’Urgell, i Pau Bas, 
mercader de la dita vila, es fa enterrar en l’església 
de Santa Eulàlia d’Esparraguera i nomena hereva 
universal la seva neta Maria Claramunt. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/15 
 

1638, maig, 29. 
Esparraguera/1650, 
març, 31. 
Esparreguera 

Testament de Maria Anna Comelles (29 de maig de 
1638), clàusula de nomenament d’administradors de 
l’herència del testament de Maria Anna Comelles 
(19 de desembre de 1647), clàusula d’heretament 
universal del testament d’Antoni Claramunt (21 
d’abril de 1645) feta el 18 de març de 1650, i dues 
procuracions que fan els administradors dels béns 
dels fills pubills d’Antoni Claramunt (31 de març de 
1650). 16 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/16 
 

1638, agost, 2. 
Vilafranca del 
Penedès 

Còpia autèntica de la clàusula d’heretament 
universal del testament de Jerònim Ferrer, blanquer, 
de Vilafranca del Penedès, feta per Josep Martí, 
notari públic de Vilafranca del Penedès. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/17 
 

1640, febrer, 18. Mas 
de la Molella (castell 
de Mediona) 

Testament de Joan Santacana, pagès, fill de Pere 
Santacana, del lloc de Sant Pere Sacarrera, del 
terme de Mediona, i de la seva esposa Paula 
Santacana, en què nomena marmessors Quintí Gil, 
reverent de Santa Maria de Mediona, Quintí 
Mallafré, pagès del mas de les Parellades, i els 
germans Jaume i Joan Carafí, pagesos de la 
Molella, tots del terme de Mediona, es fa enterrar en 
el fossar de l’església de Mediona i fa diverses 
deixes. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/18 
 

1644, març, 1 Testament de Pere Pau Magí Calriana, abans 
negociant i actualment clergue beneficiat del 
benefici de Sant Nicolau i cabiscol de Sant Joan de 
Barcelona, fill de Pere Calriana de Camors, 
negociant, ciutadà de Barcelona, i de la seva esposa 
Simona Calriana, nomena marmessors els seus fills 
Francesc, Bernat i Rafael Calriana, es fa enterrar en 
l’església de Sant Joan de Barcelona o bé en la 
capella de Santa Bàrbara de la Font de la Reina, i 
nomena hereu universal el seu fill Francesc 
Calriana. 7 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 1677, maig, 16. Piera 

Còpia simple del testament de Joan Teixidor, notari i 
escrivà de la cort de la batllia de Piera, fill de Franci, 
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carpeta 3/19 

 

teixidor, i de la seva esposa Paula, de la vila de 
Piera, en què nomena marmessors el seu fill Perot, 
teixidor, i el seu cunyat Maties Planes, de la vila de 
Monistrol de Montserrat, es fa enterrar en el 
cementiri parroquial de la vila de Piera i institueix 
hereu universal el seu fill Perot, teixidor. 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/20 
 

[Finals del segle 
XVII] 

Nomenament d’hereu universal de tots els seus 
béns fet per Josep Palomes a favor del fill 
primogènit que tingui del seu present matrimoni. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/21 
 

1730, novembre, 25. 
Piera 

Certificació de la clàusula hereditària del testament 
d’Ignasi de Bas i Balaguer, poblador de la vila de 
Capellades, a favor del seu fill primogènit Francesc 
de Bas i Moner, feta per Fèlix Rei, prevere i rector 
de l’església parroquial de Piera (23 de febrer de 
1706). 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/22 
 

1761, maig Testament de Francesc Farreres, paperer, poblador 
del terme de Capellades, fill de Francesc Farreres, 
paraire, de la vila de Capellades i la seva esposa 
Maria Paula Guarro, en què nomena marmessors a 
la seva esposa, el seu pare Francesc Farreres, el 
seu fill Josep Farreres i Llucià, i el seu germà Pau 
Farreres, elegeix ser enterrat a l’església parroquial 
de Capellades i nomena hereu universal el seu fill 
Josep Farreres i Llucià. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/23 
 

1764, maig, 19. 
Igualada 

Acta notarial de la declaració feta per Francesc de 
Bas i de Moner i Francesc Prats, pagès i paraire, 
ambdós de la vila de Capellades, en què afirmen 
que, com a marmessors del difunt Jaume Pomés, 
pagès i mestre de cases de la dita vila, han de donar 
30 lliures a tres filles de Jaume Poc, també mestre 
de cases de la mateixa vila, és a dir, 10 lliures per 
cadascuna, per maridar. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/24 
 

1766, gener, 25. 
Capellades 

Publicació del testament clos de Francesc de Bas i 
de Moner (3 d’abril de 1760, Capellades), domiciliat 
la vila de Capellades, fill d’Ignasi de Bas i Balaguer, 
de la mateixa vila, i la seva esposa Maria Teresa de 
Bas i de Moner, en què nomenà marmessors a la 
seva esposa Maria de Bas i de Maranyosa, el seu fill 
Francesc de Bas i de Maranyosa, el seu cunyat 
Antoni de Maranyosa i de Moixó, Antoni de Foixà i 
de Mora i a Mn. Pau Miquel i Guardiola, prevere i 
rector de Vallbona, es va fer enterrar en la capella 
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de Sant Esteve de l’església parroquial de 
Capellades i nomenà hereu universal el seu fill 
Francesc de Bas i Maranyosa. Paper. 10 f. Foli. 2) 
[1766, gener, 25]. Còpia del testament de Francesc 
de Bas i de Moner (3 d’abril de 1760, Capellades), 
feta per Agustí Viladés i Lledó, notari públic de la 
vila d’Igualada. 2 documents. 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/25 
 

1770, abril, 4. 
Barcelona 

Testament de Francesc de Bas i de Maranyosa, 
domiciliat a la vila de Capellades, fill del difunt 
Francesc de Bas, i de la seva esposa Maria de Bas i 
de Maranyosa, en que nomena marmessors la seva 
mare Maria de Bas i de Maranyosa, el seu germà 
Joan Bas i de Maranyosa, alferes del regiment de 
dragons Almansa, Bonaventura de Moner, Antoni de 
Fuxà, Lluís de Solans, tinent del regiment de 
dragons de Lusitània, i Carlos de Anguisola, 
poblador de la ciutat de Barcelona, es fa enterra al 
cementiri dels caputxins de Santa Madrona de la 
dita ciutat, i institueix hereu universal el seu germà, 
l’alferes Joan de Bas i de Maranyosa. S’adjunta 
certificat del llibre de defuncions (18 d’octubre del 
1780). 4 f. Foli. 1 full solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/26 
 

[Segona meitat del 
segle XVIII] 

Nota dels testaments d’Elisabeta Manyoses, esposa 
d’Isidre Manyoses, pagès del mas de la Costa, del 
terme d’Òdena (17 de novembre de 1695), i d’Isidre 
Manyós, pagès, del terme de Sant Pere d’Òdena (30 
de novembre de 1697). 1 f. Octau. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 3/27 

[Segona meitat del 
segle XVIII] 

Nota del contingut del testament de Joan Martí 
Romaní (7 de gener de 1763). 2 f. Quart. 

 

CAPSA 12 

Carpeta 4 
Patrimoni de Vilafranca del Penedès 

 (1405-1625) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 4/1 
 

1405, març, 20. 
Vilafranca 

Ramon Metge, de Vilafranca del Penedès, dona a la 
seva esposa Sibil·la, filla d’Antoni Vives, barber-
cirurgià, de la dita vila, tots els béns de l’heretat del 
difunt Francesc Serrat, escrivà de Vilafranca, dels 
quals havia esdevingut hereu testamentari Bernat 
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Metge, pare del donador. Pergamí. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 4/2 
 

1625, octubre, 28. 
Sant Quintí de 
Mediona 

Declaració de testimonis sobre el casament de 
Madrona, neta i hereva universal d’Antoni Gil de la 
Font, pagès de la vila de Sant Quintí (de Mediona). 
6 f. Foli. 

 

CAPSA 12 

Carpeta 5 
Patrimoni de Vilafranca del Penedès 

Documentació judicial: arbitratge i acords 
(S. XVI-XVIII) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 5/1 
 

[Segona meitat del 
segle XVI] 

Nomenament d’àrbitres fet per Pere Vives, cirurgià, 
de Vilafranca del Penedès, i el seu fill Miquel Vives, 
notari, ciutadà de Lleida, d’una banda, i Salvador 
Vives, també cirurgià de Vilafranca del Penedès, per 
tal de dirimir sobre l’herència i els béns dels difunts 
Antoni Vives, cirurgià, i Francesc i Miquel Vives, 
pare i germans, respectivament, dels dits Pere i 
Salvador Vives. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 12, 
carpeta 5/2 
 

1735, març, 26 Acord sobre el repartiment dels béns de Maria 
Teresa Santasusanna i de Moner, vídua de Josep 
Santasusanna i Puig, doctor en medecina, poblador 
de la vila d’Igualada, i en primeres núpcies d’Ignasi 
de Bas, domiciliat en la vila de Capellades, entre els 
seus fills hereus Francesc de Bas i de Moner, Ignasi 
de Bas i de Moner, i Maria Dorotea Ravert i 
Santasusanna, esposa d’Isidre Ravert, doctor en 
medecina, poblador de la vila d’Igualada. 2 
documents. 6 f.+ 4 f. Foli. 

 

CAPSA 13 – Moner 

Carpeta 1 
Patrimoni de Camprodon: vendes, donacions, confirmacions  

(1508-1596) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 1/1 

1508, abril, 10. 
Camprodon 

L’abat de Sant Pere de Besalú lliura i confirma a 
Joan Capallera, de la parròquia de Sant Feliu de 
Rocabruna, el mas Talric, situat en la parròquia de 
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 Santa Maria de Bolòs, a canvi d’un cens de 25 sous 
de moneda de Barcelona pel Nadal i un mallal de vi 
per sant Miquel de setembre. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 1/2 
 

1524, març, 17. 
Camprodon 

Pere Esteve, monjo i infermer, del monestir de Sant 
Pere de Camprodon, com a procurador de Francesc 
de Jàfer, sagristà de l’església parroquial de 
Torroella de Montgrí i beneficiat del benefici de Sant 
Jaume fundat en l’església parroquial de 
Camprodon, dóna i estableix en emfiteusi a Pere 
Moner, mercader de la vila de Camprodon, el mas 
Caselles d’Amunt, situat en el veïnat de “Tanallat”, 
de la parròquia de Camprodon, a canvi d’un cens 
anual de 24 sous de Barcelona per sant Miquel de 
setembre, la tasca i els agrers. Pergamí. Inclou un 
certificat d’aquesta escriptura, fet per l’escrivà 
comptador d’hipoteques de la vila de Camprodon 
(29 d’agost de 1852, Camprodon). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 1/3 
 

1538, desembre, 12. 
Camprodon 

Antoni Folcrà, àlies Ferrer, paraire de draps, de la 
vila de Prats de Molló, marit de Cecília, filla del 
difunt Bartomeu Talric, àlies “Carol”, i Antoni 
Llonganya, habitant de la vila de Camprodon, com a 
procuradors de la dita Cecília, venen a Pere 
Desbac, senyor dels castells de Rocabruna i 
d’Orriols, els masos Talric i de la “Pinosa”, situats a 
la parròquia de Santa Maria de Bolòs, pel preu de 
25 lliures de moneda de Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 1/4 
 

1582, juny, 24. 
Camprodon 

Jaume Quera del Grau, pagès de la parròquia de 
Santa Maria de Camprodon, resident a la parròquia 
de Bolòs, veïnat de Camprodon, ven a Bernat 
Moner, menor de dies, mercader de la vila de 
Camprodon, els masos Batllia, Perer i Bastons, 
situats en el veïnat de Freixenet de la parròquia de 
Camprodon, per 10 lliures de moneda de Barcelona. 
Segueix l’àpoca del preu de la venda. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 1/5 

1596, novembre, 19. 
Camprodon 

Gabriel Sivilla, mercader de la vila de Camprodon, 
com a procurador d’Enric de Blanes i de Centelles, 
clergue de la diòcesi de Barcelona, segrestador reial 
dels fruits, rèdits i emoluments del monestir de 
Camprodon, confirma a Jerònima Monera, vídua de 
Bernat de Moner, mercader de la dita vila, diverses 
vendes de béns immobles. Pergamí. 
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CAPSA 13 

Carpeta 2 
Vendes de censals de propietats de la zona de Camprodon 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 2 

1589, juny 23.  Vendes de censals. 1589-1617. 2 pergamins. 
        1589, juny, 23. Venda de censal de pensió anual de 74 
sous barcelonesos de Pere Vives als hereus de Baldiri Moner 
amb obligació al mas Bolós. Pergamí. 
          1617, febrer, 22. Venda de Miquel i Joan Magrians a Pere 
de Moner de Camprodon. Pergamí. 

 

CAPSA 13 

Carpeta 3 
Capítols matrimonials, certificats de matrimoni i dotalicis dels llinatges Moner i Bardají 

principalment (Camprodon, Puigcerdà, Fonz, Capellades, Isona, Rialp, Estadilla) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 3 
 

1447-1873 Capítols matrimonials, certificats de matrimoni i 
dotalicis, entre els quals hi ha els de Francesc de 
Moner i d’Amorós amb Teresa Pons (1721), Carles 
Ramon de Moner i de Puget amb Ágata de Bardají 
(1772) i Francesc Xavier de Moner i de Siscar amb 
Antònia de Moner i de Duch (1873). 1447-1873. 16 
documents, dels quals 2 són pergamins del segle 
XV. Pergamí i paper. Foli i quart.  

 

CAPSA 13 

Carpeta 4 
Certificats de baptismes i confirmacions dels llinatges Moner i Bardají principalment 

(Capellades, Piera, Camprodon, Fonz, Estadilla, Isona) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 4 
 

1588-1847 Certificats de baptismes i confirmacions, entre els 
quals els d’Alberto de Bardají (1708) i Joaquim 
Albert de Moner i de Bardají (1774). 1588-1847. 21 
documents en paper. Foli i quart. 

 

CAPSA 13 

Carpeta 5 
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Certificats de defuncions dels llinatges Moner i Bardají principalment 
(Barcelona, Fonz, Lleida, La Seu d’Urgell, Capellades, Camprodon) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 5 

1618-1864 Certificats de defuncions, entre els quals hi ha el de 
Joaquim Albert de Moner i Bardají (1845). 1618-
1864. 16 documents en paper. Foli i quart.  

 

CAPSA 13 

Carpeta 6 
Àpoques i deutes (llinatge Moner)  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 13, 
carpeta 6 

1456-1614 Apoques i deutes. 1456-1614. 6 pergamins R. 
29347, R. 29348, R. 29349, R. 29350, R. 29351, R. 
29352.   

 

CAPSA 14 – Moner 

Carpeta 1 
Certificats de matrimoni del llinatge Moner (Camprodon, Vilafranca, Fonz) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 14, 
carpeta 1 
 

1623-1855 Certificats de matrimoni i dispenses matrimonials 
(canònica i papal), entre els quals hi ha la concessió 
de dispensa papal a Pere Amorós i Arianna Ardanuy 
(1623). 1623-1855. 4 documents, dels quals 1 és un 
pergamí de 1648. R. 29353. Pergamí i paper. Foli. 
La dispensa papal té segell pendent de plom. 

 

CAPSA 14 

Carpeta 2 
Certificats de baptismes i confirmacions. Llinatges Bas, Moner, Bardají, Siscar, entre 

altres.  
(Vilafranca, Piera, Capellades, Andorra d’Aragó,  Rialp, Camprodon, Fonz, La Bastida 
de Sort, Calanda, Saragossa, Alborge, Llimiana, Almúnia de Sant Joan, Santa Cruz de 

Mudela, Fonz) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 14, 

1602-1822 Certificats de baptismes i confirmacions, entre els 
quals hi ha els Francesc Bas i Moner (1700) i 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28834&valuesearch=29347&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28834&valuesearch=29347&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28835&valuesearch=29348&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28836&valuesearch=29349&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28837&valuesearch=29350&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28838&valuesearch=29351&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28839&valuesearch=29352&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28839&valuesearch=29352&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28846&valuesearch=%2029353&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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carpeta 2 
 

Joaquim Manuel Moner i Siscar (1822). 1602-1822. 
41 documents en paper. Foli i quart. 

 

CAPSA 14 

Carpeta 3 
Certificats de defuncions. Llinatges Bas i Moner, principalment. 

(Conques, La Seu d’Urgell, Isona, Cadis, Capellades, Montsó, Epila) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 14, 
carpeta 3 
 

1671-1841 Certificats de defuncions, entre els quals els de 
Francesc de Bas i Moner (1776) i Joaquina Moner 
(1828). 1671-1841. 10 documents en paper. Foli i 
quart.  

 

CAPSA 15 – Moner 

Capítols matrimonials, certificats i dotalicis del llinatge Moner, que entronca amb altres 
llinatges com ara Solanell, Miret, Duran, Bardají, Dou i Siscar. 

(Camprodon, Vilafranca del Penedès, Isona, Ripoll, Capellades, Fonz, Barcelona) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 15, 
carpeta 1 
 

1559-1862 Capítols matrimonials, certificats de matrimoni i 
dotalicis, entre els quals hi ha els de Pere Moner 
amb Anna Marquesa (1559), Bernat Moner amb 
Jerònima Solanell (1587), Francesc de Moner i de 
Miret amb Magdalena d’Amorós (1692), Carles de 
Moner i de Puget amb Àngela Bardají i Ric (1772), 
Joaquim Albert de Moner amb M. Carmen de Siscar 
(1816), i Joaquim M. de Dou i de Siscar amb Rosa 
de Moner i de Siscar (1842). Alguns inclouen nota 
registral. 1559-1862. 32 documents, dels quals 8 
són pergamins: R. 29354, 29355, 29356, 29357, 
29358, 29359, 29360 i 29361. Pergamí i paper. Foli. 

 

CAPSA 16 – Moner 

Carpeta 1 

Herències i testaments 
(Camprodon, Fonz, Isona, Conques, Barbastre, Castejón de Monegros) 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28842&valuesearch=29354&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28840&valuesearch=29355&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28843&valuesearch=29356&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28845&valuesearch=29357&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28841&valuesearch=29358&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28844&valuesearch=29359&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28847&valuesearch=29360&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28848&valuesearch=29361&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 16, 
carpeta 1 
 

1474-1851 Testaments, certificats i clàusules testamentàries, 
codicils i herències, entre els quals hi ha els de 
Francesca, vídua de Pere Moner (1473, Pergamí. R. 
29412), Francesc de Moner i Puigmarí (1666), 
Teresa de Moner i de Pons (1731), i Antoni Moner i 
de Pons (1786). 1474-1851. 36  documents, un dels 
quals és en pergamí. Pergamí i paper. Foli i quart. 

 

CAPSA 16 – Moner 

Carpeta 2 

Herències i testaments 
(Camprodon, Fonz, Isona, Arles, Capellades, Vilafranca del Penedès)  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 16, 
carpeta 2 
 

1572-1872 Testaments, certificats i clàusules testamentàries, 
codicils i herències del llinatge Moner principalment, 
entre els quals hi ha el de Bernat Moner, Anastàsia 
Moner i de Puigmarí, Joan Baptista de Bardají, 
Joaquim Albert de Moner i de Bardají, Carles 
Ramon Moner i de Puget,  i el de Joaquim M de 
Sullà. 1572-1872. 40 documents, un dels quals és 
un pergamí del segle XVI, testament de Climent 
Puig de la vila de Camprodon. R. 29313. Pergamí i 
paper. Foli i quart.  

 
 

CAPSA 17 –Moner 

Carpeta 1 
Sant Victorià d’Assan (Sobrarb) 

(1209-1434) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 1/1 
 

1209, maig Ramon, abat de San Victorià d’Assan (Sobrarb), 
juntament amb el seu convent, donen a Bernardo 
de Charo, fill de Juan Garcés de Charo, la seva 
esposa Perona i la seva posteritat un molí, situat a 
Lanata, amb la seva heretat i un camp, a canvi d’un 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28902&valuesearch=29412&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28902&valuesearch=29412&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28903&valuesearch=29413&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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cens anual d’una arroba de forment, quatre galletes 
de vi òptim, un moltó òptim, mig cafís d’ordi i un 
cafís de civada. Intercanvien també una vinya a 
Charo, al vinyet de “Asseressa”, al lloc dit la 
Pardina, per dues vinyes al vinyet de Toledo, al lloc 
dit “ad illas Codas”. Carta partida per AB-Q al marge 
superior. Pergamí. R. 29362. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 1/2 

1209, maig Carta partida per AB-Q al marge inferior. Pergamí. 
R. 29363. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 1/3 

1209, maig Còpia simple coètania dels pergamins R. 29362 i 
29363. Pergamí. R. 29364. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 1/4 
 

1216, abril Gil de Labata, la seva esposa Òria i la seva 
cunyada Maria, filla de Pedro de Noals i de la seva 
esposa Maria de Torres, la qual era filla de Montes 
d’Arro i de Torres, venen al monestir de Sant 
Victorià d’Assan i al seu abat Ramon un palau, els 
molins de Genestar, un molinell i 12 capmuls, situat 
tot en la vila d’Arro (Sobrarb), amb les seves 
pertinences, juntament amb un deute de dos 
quartans de forment i uns altres dos d’ordi, 
provinents de l’heretat de Pedro de Banastón, que 
té Domingo de la Pardina, tot per 220 auris 
alfonsins. Pergamí. R. 29365. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 1/5 
 

1434, abril, 13. 
Monestir de Sant 
Victorià (d’Assan) 

Bernardo de Bardají, abat del monestir de Sant 
Victorià (d’Assan) manifesta haver comprat el 
castell i el lloc de Beranuy, situat en el regne 
d’Aragó, a Guiralt de Bardají, escuder, senyor del 
lloc de San Juan (de Plan) de la Vall de Gistau, i a 
Juan Mata, escuder, habitant de Laspuña, 
mitjançant el quitament d’un censal que el dit Guiralt 
feia anualment als fills del difunt Tristany d’Àger, 
habitant de la ciutat de Lleida, per 10.000 sous de 
diners jaquesos, per la qual cosa transfereix i dona 
la plena potestat dels dits castell i lloc, juntament 
amb els llocs de Morens (del comtat de Ribagorça), 
Biescas (del prior d’Obarra) i d’Isàvena, al monestir 
de Sant Victorià. Pergamí. R. 29366. 

 

CAPSA 17 

Carpeta 2 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28849&valuesearch=29362&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28850&valuesearch=29363&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28851&valuesearch=29364&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28852&valuesearch=29365&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28853&valuesearch=29366&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Perarrúa i Fantova (Ribagorça) 
(1325-1530) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 2/1 
 

1325, novembre. 15. 
Castell de Fantova 

JaIme “ça Vila,” procurador de Pedro Arnaldo de 
Fantova, senyor del lloc de Fantova (Ribagorça), 
protesta a l’església major de Santa Cecília de 
Fantova perquè la gràcia que el papa Joan XXII va 
fer a Ramón Guillermo de Sixena, rector de 
l’església de Fantova, i la possessió que va rebre 
Lorenzo d’Abizanda, beneficiat de la Seu de Lleida, 
perjudiquen el dret de patronat que té el dit Pedro 
Arnaldo sobre l’església de Fantova. Pergamí. R. 
29367. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 2/2 
 

1386, setembre, 23 Mir Arnaldo de Caserras, senyor de Fantova i de 
Perarrúa (Ribagorça), amb el consens del seu fill 
Ramón de Caserras, dóna a Monzona del Puyal, 
veïna de Fantova, un capmàs amb tots les seves 
heretats i possessions, situat en la vila de Fantova, 
a canvi d’un cens anual de dos quartans de forment 
i dos d’ordi, segons la mesura de Graus, per la 
festivitat de sant Miquel del mes de setembre. 
Pergamí. R. 29368. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 2/3 

[1]478. Perarrúa Dues ordinacions del consell i la universitat de 
Perarrúa sobre la guarda i la guaita del castell de 
Perarrúa. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 2/4 
 

1497, març, 15. 
Graus 

Antonio d’Aguilaniu, habitant del lloc de Perarrúa, 
carlà de Fantova, dona a Pere de Santacreu, 
habitant de la Puebla de Fantova, una roureda 
(“quexigar”), situada en el terme de Fantova, en el 
lloc dit el bosc de Matamala, a condició de donar un 
cens anual de 6 sous de diners jaquesos per la 
festivitat de sant Miquel del mes de setembre. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 2/5 
 

1499, agost, 6. Graus Juan del Pueyo, habitant de l’Estall, Bernardo 
Ferraz, habitant de l’Almella, i Pedro Bringuer, fill 
d’Arnaldo Bringuer, habitant del lloc de Centenera, 
actualment habitant de la vila de “Moneto”, tutors i 
curadors de les persones i els béns d’Antonio 
Pueyo, Magdalena Pueyo i Juan Pueyo, fills pubills 
del difunt Antonio Pueyo, venen a Antonio Raval[...], 
àlies “Senmiquel”, habitant de lloc de Fantova, un 
camp dels dits pubills i del dit Juan del Pueyo, situat 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28854&valuesearch=29367&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28854&valuesearch=29367&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28855&valuesearch=29368&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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al terme de Fantova, al lloc dit Las Planas, 
pertanyent a la “domus” dita del Pueyo de l’Estall, 
per 300 sous de diners jaquesos. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 2/6 
 

1517, setembre, 3. 
Roda 

Antonio d’Aguilaniu, habitant del lloc de Perarrúa, 
carlà de Fantova, dóna a Antoni Mazana, habitant 
del mas de Mazana, del terme del lloc de Güel, una 
terra situada en el terme de Fantova, al lloc dit 
“Amarlingo”, amb la condició de donar un cens 
anual de 4 quartans d’ordi. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 2/7 
 

1530, octubre, 7. 
Benabarre 

A instància de Gaspar Guilaniu, veí i habitant del 
lloc de Perrarrúa i carlà de la carlania del lloc de 
Fantova, el notari Ramón Calasanz extreu de l’arxiu 
públic del comtat de Ribagorça, per manament del 
justícia general del dit comtat, el capbreu de la 
carlania de Fantova i el trasllada, en presència de 
testimonis. Pergamí. 

 

CAPSA 17 

Carpeta 3 
Establiment (Piera) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 3/1 
 

1560, octubre, 1. 
Piera 

Jaume Gil, mestre de cases de la vila de Piera, 
estableix en emfiteusi a Pere Matoses, llaurador, de 
la vila de Piera, un pati de terra juntament amb una 
feixa de terra, que tenen pel monestir de Pedralbes 
a delme, situat en la vila de Piera, a canvi d’un cens 
anual de 30 sous de moneda de tern de Barcelona, 
a pagar per sant Miquel del mes de setembre. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 3/2 
 

[...], juny, 5 El bisbe Martí (...) Jaume d’Aragó, fill del comte 
d’Urgell. Pergamí mutilat.  

 

CAPSA 17 

Carpeta 4 

Administració del patrimoni (vendes, censals) 
(1284-s. XVII) 
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/1 
 

1284, desembre, 29 Clàusula d’un capbreu del 1284 en què Pere de 
Plana, de la parròquia de Sant Martí de Solamal, 
reconeix prestar censos al cavaller Guillem de 
Juïnyà (trasllat del 29 de gener del 1330, fet per 
Guillem d’Hostoles, lloctinent de Pere Arnau 
Cosidor, notari públic d’Olot). Pergamí. R. 29369. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/2 
 

1333, maig, 21 Pere de Bianya, Ponç de Cornellà i Bernat de 
Bellvespre prometen a Pere de Costa i el seu fill 
Antoni de Costa, de la vila d’Olot, compradors dels 
masos de Colell Mitjà, Colell Dellà i Colell Davant, 
situats a la parròquia de Sant Martí de Solamal, i les 
bordes dites de Nespleda, Vall i de Coromina, 
situades a la parròquia de Sant Pere Despuig, que 
Elisenda, Ramon, Pere i Guillem Jordà, fills del dit 
Pere de Bianya i la seva difunta esposa Agnès, 
ratificaran les vendes dels dits masos i bordes quan 
arribin a la pubertat. Pergamí. R. 29370. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/3 
 

1404, desembre, 6. 
Mas Illa (parròquia 
de Sant Joan les 
Fonts) 

Ponç d’Illa i la seva mare Brunissenda, de la 
parròquia de Sant Joan les Fonts, venen a Pere 
Molló, de la vila d’Olot, dues quarteres anuals de 
forment bo i net, segons la mesura de la Vall de 
Bianya, pagadores en el termini d’un any des del dia 
d’avui, i en endavant en el mateix termini, pel preu 
d’11 lliures de tern de Barcelona. Segueix l’àpoca 
del preu de la venda. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/4 
 

1452, març, 13. Olot Pere Roure, menor de dies, de la parròquia de Sant 
Cristòfol de Fonts, i la seva esposa Caterina venen 
a Jaume Rafael, prevere beneficiat del Sagrat Cor 
de l’església de Sant Esteve d’Olot, un censal mort 
de 4 sous, 3 diners i òbol de pensió anual, pel preu 
de 4 lliures i 6 sous de moneda de tern de 
Barcelona. Són fiadors Ponç Espàrrec, de la 
parròquia de Sant Joan les Fonts, Pere Carrera, de 
la parròquia de Sant Esteve d’Olot, i Rafael 
“Masvilar”, sabater, de la vila d’Olot. Segueix 
l’àpoca del preu de venda. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/5 
 

1494, febrer, 28. Olot Joan Coma, prevere menor beneficiat de l’església 
d’Olot i procurador nomenat per Joan “de Peus“, 
monjo i dispenser major del monestir de Santa 
Maria de Ripoll, estableix en emfiteusi a Bernat 
Masllorens, llaurador, de la vila d’Olot, el domini útil 
de dues feixes de terra, situades a la parròquia de 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28856&valuesearch=29369&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28857&valuesearch=29370&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Sant Joan les Fonts, al lloc dit les Cloperes, a canvi 
de pagar un cens de 2 sous i 6 diners de moneda 
corrent en la festivitat de Santa Maria d’agost. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/6 
 

1555, desembre, 2. 
Saragossa 

En presència de Jaime Agustín del Castillo, regent 
de la Cancelleria reial, en audiència règia a la casa 
de la Diputació d’Aragó, Juan Servet, àlies “Revés”, 
prevere, va mostrar una provisió del rei Ferran 
(1498, octubre, 6. Saragossa) que és la concessió 
reial del grau de cavaller a [...], de la vila de 
Villanueva de Sigena, la qual provisió es traslladada 
per l’escrivà Jerónimo de Losilla. Pergamí mutilat. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/7 
 

1590, gener, 28. 
Agramunt 

Sebastià Gual, llaurador, síndic de la universitat de 
la vila d’Agramunt, ven a Pere Amorós, llaurador, de 
la vila d’Isona, un censal mort de 1.000 sous de 
pensió anual, pel preu de 1.000 lliures. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/8 
 

1590, gener, 28. 
Agramunt 

Sebastià Gual, llaurador, de la vila d’Agramunt, 
procurador nomenat per la universitat dels homes 
de la dita vila (1589, novembre, 15), reconeix haver 
rebut de Pere Amorós, llaurador, de la vila d’Isona, 
1.000 lliures de moneda de Barcelona, 
corresponents al preu de venda d’un censal mort de 
1.000 sous de pensió anual. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/9 
 

1592, setembre, 10. 
Conques 

Jaume Vilar, àlies Domènec, batlle de la vila de 
Conques per Felip d’Erill, senyor de les baronies 
d’Erill i Orcau, Guillem Gasol, Montserrat Serradell i 
Joanot [...], cònsols de la dita vila de Conques, i tot 
un seguit de prohoms de la dita universitat, 
congregats en consell general de la vila, reconeixen 
haver rebut de Salvador Serra, àlies “Sanra”, 
llaurador, de Figuerola, de la baronia d’ Orcau, 300 
lliures de moneda de Barcelona corresponents al 
preu de venda d’un censal mort de 300 sous de 
moneda de Barcelona de pensió. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/10 
 

1612, gener, 30. 
Ridaura 

Pere Atxer  reconeix a Felip Jordi, doctor en lleis i 
abat del monestir de la vila de Sant Pere de 
Camprodon, tenir, sota el domini alodial del dit 
monestir, quatre terres de devesa, situades als 
masos Coma Sarmenya, Mont i Salelles de Vall. 
L’abat, al seu torn, aprova, ratifica, confirma i li 
concedeix de nou les dites terres de devesa per 13 
sous i 4 diners. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 1612, desembre, 23. Cosme i Bernat, mercaders, de la parròquia de Sant 
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capsa 17, 
carpeta 4/11 
 

Camprodon Esteve de Llanars, venen, absolen, defineixen i 
remeten a Pere Cadarcet, mercader de la vila de 
Camprodon, i la seva esposa Anna, filla i hereva 
universal del difunt Pal·ladi Toralles, notari públic de 
la vila de Camprodon, el quart de la mesura vella de 
civada i ordi que el dit Pal·ladi prestava anualment a 
[...] de Peralada (...) camp Sirer i camp dels “Ars” 
(...) de les pertinences del mas de Reixac. Pergamí 
deteriorat. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/12 
 

1614, maig, 23. Olot Miquel Plandiura, mulater, de la selleria de Santa 
Maria d’Argelaguer, i la seva esposa Elisabet venen 
a Antoni Conill, prevere de la vila d’Olot, beneficiat 
de Santa Anna de l’església parroquial de Sant 
Esteve d’Olot, un censal mort de 9 sous de pensió 
anual, pel preu de 9 lliures de Barcelona. Segueix 
àpoca de 25 d’agost. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/13 
 

1620, maig, 4. Veïnat 
de Freixenet 
(parròquia de 
Camprodon) 

Miquel Darrer, paraire de draps de llana, de la vila 
de Camprodon, dóna, absol, defineix i remet a Joan 
Miquel Francolí, notari de la vila de Camprodon, el 
mas “Crexen Nurell” de Munt, amb les seves terres, 
honors i possessions, situat en el veïnat de 
Freixenet, en la parròquia de Camprodon. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/14 
 

1623, juliol, 25 Capítols matrimonials entre Nicolau Valls, fill de 
Joan Valls, pagès, del mas d’en Valls, de la 
parròquia de Bellestar, del vescomtat de Castellbò, i 
de la seva esposa Caterina Valls, d’una banda, i 
Joana Fitera, donzella, filla de Jaume Fiter i de la 
seva esposa Margarida, pagesos del lloc de Guils 
(del Cantó), del mateix vescomtat, de l’altra. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/15 
 

[16]28, març, 25 Pere Malet, Joan Coma àlies Cotet i Miquel Fort, 
llauradors i síndics de la parròquia de Sant Miquel 
de Setcases, i un seguit d’habitants de la dita 
parròquia, convocats i congregats a instància dels 
dits síndics, acorden, prometen i juren els capítols i 
pactes firmats sobre els preus dels arrendaments 
de pastures i herbes (1628, gener, 1, Sant Miquel 
de Setcases). Pergamí mutilat.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/16 
 

1692, maig, 13. Cort 
reial de la vila i la 
vegueria de 
Camprodon 

Citació que fa Onofre Melcior, cònsol en primer grau 
de la vila i la universitat de Camprodon, a Benet 
Soler Alzina, mercader, i a [...] Aulet i Collferrer, de 
la vila i la parròquia de per tal comparèixer davant 
seu en el termini de deu dies en la causa amb 
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Miquel Verdaguer, àlies Bertran, de la parròquia de 
Santa Maria de Bolòs, sobre un censal. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/17 
 

Segle XVII Bartomeu Bustins, entre d’altres, del mas de 
Costabella, situat a la parròquia de Sant Aniol (de 
Finestres,) venen a Bartomeu Seol, prevere 
beneficiat de l’església de Santa Llúcia de Girona, 
un censal mort de 100 sous de Barcelona (de 
pensió) anual. Pergamí mutilat. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 17, 
carpeta 4/18 
 

Segle XVII ([...], juliol, 
9. Castell de la Roca 
de Pelancà) 

Els germans Pere i Antoni Cardó, llauradors, de la 
parròquia de Sant Martí de Vilallonga (de Ter), 
senyors útils i propietaris dels masos Solà i 
Angladella, reconeixen haver rebut de [...], religiós 
conventual del monestir dels predicadors [...]. 
Pergamí molt deteriorat i  mutilat. 

 

CAPSA 18 – Moner 

Carpeta 1 
Administració de patrimoni (Isona) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 18, 
carpeta 1 
 

1660, juny, 29. Isona Establiment en emfiteusi d’una peça de terra, 
situada en el terme de la vila d’Isona, en la partida 
de Ferreres, feta per Dionís, canonge de la Seu 
d’Urgell, com a procurador del capítol d’Urgell, a 
Jaume Pedrico, àlies Fogasso, pagès, de la dita 
vila, a canvi d’un cens anual de 6 diners de moneda 
de Barcelona per Sant Andreu. 2 f. Quart. 

 

CAPSA 18 

Carpeta 2  
Administració del patrimoni (Isona, Conques, Talarn) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 18, 
carpeta 2 
 

1754-1862 Arrendaments de terres, vinyes i masos d’Isona i 
Conques i del terçó de Talarn, fets per la família 
Moner. 1754-1862. 28 documents. Foli i quart.  
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CAPSA 18 

Carpeta 3 
Administració del patrimoni referent a la família Bastús. 

(Isona, Conques, Tremp). 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 18, 
carpeta 3 
 

1420-1825 Vendes de peces de terra, llinars, horts i solars 
d’Isona, Conques i Tremp, referents a la família 
Bastús. 1420-1825. 43 documents, entre els quals 
hi ha 19 pergamins (2 del segle XV: 1420 (R. 
29427), 1433 (R. 29428) i 17 del XVI). Pergamí i 
paper. Foli i quart. 

 

CAPSA 19 – Moner 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de les famílies Bastús i Amorós 

(Isona, Conques) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 1 
 

1529-1760 Permutes de terres i eres d’Isona i Conques, 
referents a les famílies Bastús i Amorós. 1529-1760. 
7 documents, entre els quals hi ha un pergamí del 
segle XVI. Pergamí i paper. Quart.  

 

CAPSA 19 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 2 

1652-1845 Censals i terres sotmeses a pensions. 1652-1845. 3 
documents en paper. Foli. 

 

CAPSA 19 

Carpeta 3 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28917&valuesearch=29427&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28917&valuesearch=29427&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28918&valuesearch=29428&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Administració del patrimoni 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 3 

1506-1704 Àpoques de lluïsme. 1506-1704. 2 documents. En 
paper. Quart. 

 

CAPSA 19 

Carpeta 4 
Administració del patrimoni 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 4 

1688-1773 Beneficis. 1688-1773. 2 documents en paper. Foli.  

 

CAPSA 19 

Carpeta 5  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 5 
 

1816-1834 Documentació relacionada amb el cadastre dels 
Moner a Isona i Talarn (testimoni i nota de 
repartiment cadastral i certificacions de pagaments). 
1816-1834. 3 documents en paper. Foli.  

 

CAPSA 19 

Carpeta 6 
Documentació judicial (Isona, Conques, Vilaller) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 6 
 

1586-1842 Documentació judicial de la família Moner 
(concòrdies, actes de conciliació, requeriments, 
citacions i declaració de testimonis). 1586-1842. 11 
documents en paper. Foli i quart.  
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CAPSA 19 

Carpeta 7 
Documentació municipal (Conques, Isona, Abella de la Conca) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 7 

1612-1885 Documentació municipal (protestes, requeriments i 
certificacions). 1612-1885. 6 documents en paper. 
Foli. 

 

CAPSA 19 

Carpeta 8 

 Vària (S. XVIII-XIX) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 8/1 

Inicis s. XVIII Investigació sobre la neteja de sang de Juan Bravo, 
Mencía de Cosío i Antonia Bravo. [Inicis del segle 
XVIII]. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 8/2 
 

2a meitat s. XIX Nota sobre delimitació de la finca de Faidella, 
d’Abella (de la Conca), propietat de la família 
Moner. [Segona meitat del segle XIX]. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 8/3 
 

1811, octubre, 30. 
Barcelona 

Comptes de la contribució pel proveïment de la 
brigada de Cervera (agost-setembre de 1809), 
durant la Guerra del Francès. 1 f. Foli. 

 

CAPSA 19 

Carpeta 9 

Vendes (Llarvén, Sort, Rialp...) 
(1620-1863) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 9 
 

1620-1863 Vendes, entre les quals hi ha el castell del lloc i el 
terme de Llarvén (1620), i també vendes de peces 
de terra dels termes de Sort i Rialp. 1620-1863. 4 
documents en paper. Foli. 
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CAPSA 19 

Carpeta 10 

Censals (Rialp) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 10 

17[02]-1767 Creació i quitació de censals fets per Josep Puget a 
la comunitat de preveres i beneficiats de Rialp. 
17[02]-1767. 5 documents en paper. Foli.  

 

CAPSA 19 

Carpeta 11 
Documentació judicial 

(1724-1852) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 11/1 
 

1724, febrer, 25-
1725, juny, 20. 
Barcelona 

Diligències prèvies del plet entre la comunitat de 
preveres beneficiats de l’església parroquial de 
Santa Maria de Valldeflors, de la vila de Rialp, 
contra Josep Puget, ciutadà honrat de Barcelona, 
pel deute endarrerit de les pensions d’un censal. 8 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 11/2 
 

1818, setembre, 25-
octubre 15. Rialp-
Tremp 

Diligències prèvies del plet de Carles Ramon de 
Moner, de la vila d’Isona, contra Esteve Carrera, de 
la vila de Tremp, per la construcció d’un fort en el riu 
de Sant Antoni, a Surp. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 11/3 
 

1852, gener, 31. 
Rialp 

Certificació de la celebració de judici de conciliació 
entre el demandant, Joaquim M. de Moner i M. del 
Carmen de Moner i de Siscar, veïns de Fonz, i el 
demandat, Francesc Armengol, prevere de la vila de 
Rialp, sobre la usurpació de límits del prat de Roca 
Roja, situat en el terme de Surp, en la partida de 
Terra negra, feta per l’alcalde de Rialp. 2 f. Foli.  

 

CAPSA 19 

Carpeta 12 
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 12 
 

1809-1830 Documentació municipal: Nomenament de batlles 
de Malmercat (1809) i Saverneda (1817-1830), llocs 
situats al Pallars Sobirà, que va recaure en les 
persones de Francesc Colomer (1809), Francesc 
Homs (1817, 1821, 1826 i 1829), Antoni Aduà 
(1828) i Jacint Nus (1830). 1809-1830. 7 documents 
en paper. Foli. 

 

CAPSA 19 

Carpeta 13 
Vària (s. XVIII-1864) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 13/1 
 

[Inicis segle XVIII] Debitori firmat per Jaume Llàsera i de Boïl i Mestre, 
donzell, de la vila del Pont de Montanyana, senyor 
del lloc i terme d’Escarlà, fill i hereu universal de 
Daniel Llàsera i de Boïl, a favor dels seus tiets 
Jaume Llàsera i de Boïl, ciutadà de Barcelona, i 
Andreu Llàsera i de Boïl, de la vila de Tremp, en el 
qual reconeix que els hi deu 835 lliures per la tutela. 
2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 13/2 
 

1751, juliol, 7 Concessió de la facultat de tenir carnisseries, 
tavernes, botigues, forns, molins i altres regalies al 
lloc i terme de Llarvén, atorgada a Carles de Moner 
i de Pons, senyor jurisdiccional del lloc de Vall-
llebrera, domiciliat a la vila d’Isona, per Josep de 
Contamina, intendent general del Principat de 
Catalunya. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 13/3 
 

1784, gener, 23 

 

Inventari dels béns de Josep de Puget i Amorós, fet 
pel seu hereu, el seu nebot Francesc Mas i de 
Puget, ciutadà honrat de Barcelona, domiciliat en la 
vila de Rialp. 14 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 13/4 
 

1845, desembre, 24. 
Fonz 

Acta notarial de la protocol·lització del testament de 
Joaquim Albert de Moner i Bardají (25 de juliol de 
1839), feta per la seva vídua Maria del Carmen de 
Siscar davant del notari Lorenzo Guillema, veí de 
Fonz, que tingué lloc el 23 de desembre de 1845, 
en presència dels testimonis Jaime Farragut, 
prevere beneficiat i capellà de l’església parroquial 
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de Fonz, i José Sanz, hisendat, veïns tots dos de la 
dita vila de Fonz, feta per Antonio Marro, notari de 
San Esteban de Llitera. 7 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 13/5 
 

[Primera meitat del 
segle XIX] 

Índex i llista de documents de Rialp de la família 
Moner, tot indicant les descripcions d’alguns 
d’aquests documents continguts en aquesta capsa. 
2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 19, 
carpeta 13/6 

1864, juliol, 19. 
Llarvén 

Autorització municipal atorgada a Joaquim Manuel 
de Moner de servir-se de les aigües de Llarvén per 
regar el seu hort. 2 f. Foli. 

 

CAPSA 20 – Moner (Camprodon) 

Carpeta 1  
Administració del patrimoni (Camprodon, Ripoll) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 1/1 
 

[Segle XVI i mitjans 
del segle XVIII] 

Notes d’escriptures sobre diferents actes 
patrimonials referents a masos de la família Moner 
a Camprodon, Freixenet i Bolòs: Quera d’Amunt, 
Quera d’Avall, Serradell, Colomer, Bastons, Batllia, 
Tremoledes i Nuassar, entre altres. Volum. 77 f. 
Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 1/2 

1520-1636 4 quaderns de rebuts de Bernat Moner, mercader, i 
Pere Moner, paraire, de Camprodon. 3 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 1/3 
 

1646-1681 Documentació d’interès familiar de la família Cols 
de Ripoll: capítols matrimonials, certificats de 
defunció i confirmació, testament i àpoca de 
pagament. 5 documents en paper. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 1/4 
 

1846-1871 Bitllets de carruatges per viatjar de Barcelona-
Lleida, Barcelona-Girona, Zaragoza-Huesca, 
Zaragoza-Basbastro i Zaragoza-Madrid (1846-
1864), a més d’un dècim de Loteria (1871). 33 
unitats. 

 

CAPSA 20 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni: comptes dels masos de Camprodon 

(s. XVIII-XIX) 
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 2/1 

1776-1792. 
Camprodon 

2 quaderns de comptes dels masovers a favor d’ 
Anton Moner (1776). Cinc llibretes d’arrendaments 
de Carlos Moner Puget (1785-1792), 1 carta de 
Rafael Aynat i Maria Diumenge (1791), 3 f. de notes 
sobre rendiment de diversos masos i 17 f. de 
comptes i rebuts diversos. Paper. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 2/2 
 

1800-1850. 
Camprodon 

6 llibretes de comptes dels arrendaments de les 
masies de Carles Ramon de Moner de Camprodon 
(1807-1810), 1 llibreta de comptes de Joaquim 
Manuel de Moner i 1 llibreta: Cuentas sacadas del 
libro de Camprodon del 1800 hasta 1850. 7 
documents. Paper. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 2/3 

1820-1827. 
Camprodon 

7 llibretes de comptes dels masovers a favor de 
Joaquim Manuel de Moner. 1820-1827. Paper. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 2/4 

1831-1847. 
Camprodon 

Arrendaments de diferents masos de Camprodon 
de Joaquim Manuel de Moner. 2 llibretes de 
comptes i fulls solts. 1831-1847. Paper. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 2/5 

1841-1851. 
Camprodon 

Comptes i i arrendaments dels diferents masos de 
la zona de Camprodon de Joaquim Manuel de 
Moner. 1841-1851. 7 quaderns en paper i 5 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 2/6 

1852-1879, 
Camprodon  

2 quaderns d’arrendaments i comptes dels diferents 
masos de Camprodon i 4 fulls de rebuts i notes de 
comptes de Joaquim Manuel de Moner. 1852-1879. 
Paper. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 20, 
carpeta 2/7 

s. XIX  Rebuts i comptes diversos, relacionats 
principalment amb els arrendaments dels masos de 
Camprodon, rebuts també de compres, 
contribucions, treballs o reparacions, i alguns fulls 
de comptes anuals. S. XIX. [ca. 190 fulls]. Quart. 

 

CAPSA 21 – Moner (Camprodon) 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de Camprodon 

(1310-1884) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 

1510, juny, 10. 
Camprodon 

Establiment en emfiteusi del mas Pujol en favor 
d’Antoni Ferrer a canvi d’un cens anual. Pergamí. R. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28858&valuesearch=29371&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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carpeta 1/1 29371. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/2 

1376, maig, 22. 
Camprodon 

Benefici d’Arnau Forner, de 90 lliures,  per a la  
fundació d’un benefici sacerdotal a l’altar major de 
l’església parroquial de Santa Maria de Camprodon. 
Pergamí. R. 29372. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/3 

1402, setembre, 09.  
Banyoles 

Declaració de Joan Mieres, en favor de la capellania 
de l’església de Sant Pere de Mieres de Banyoles. 
Pergamí. R. 29373.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/4 

1488, abril, 16. Pisa  Relat de l'aparició de l’àngel Gabriel a un frare que 
estava pregant davant la imatge de Sant Sebastià, 
en l’església parroquial de Pisa. Pergamí. R. 29374. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/5 

1520, febrer, 28. 
Camprodon 

Promesa de Pere Sunyer a Gaspar de Vilamala de 
fer-se càrrec d’un censal mort. Pergamí. R. 29375. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/6 

1525, abril, 21. 
Camprodon 

Pere Moner, fill i hereu universal del difunt Bernat 
Moner, de la vila de Camprodon, ven a Andreu 
Magrià, prevere, rector de l’església parroquial de 
Santa Maria de Camprodon, i a Llorenç Armanyac, 
de la mateixa vila, un censal mort. Segueix àpoca 
de la mateixa data.. Pergamí. R. 29376. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/7 

1554, abril, 24. 
Camprodon 

Àpoca en favor dels frares del monestir de Santa 
Maria del Carmel de Camprodon, de la diòcesi de 
Girona, feta per Bernat Moner, fill de Pere Moner, 
per  lluïció de l’aniversari perpetu que el difunt Pere 
instituí en el dit monestir per la seva ànima i la dels 
seus pares. Pergamí. R. 29377. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/8 

1562, setembre, 11. 
Camprodon 

Antoni Llorenç Valentí, abat del monestir de Sant 
Pere de la vila de Camprodon atorga a Esteve 
Moner, clergue, de la mateixa vila, la col·lació del 
benefici de Santa Maria del Capítol, instituït a 
l’església de Camprodon. Pergamí. R. 29378. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/9 

1570, març, 22.  
Arles  

Jaume Quer ven a Miquel de Puigmarí una peça de 
terra amb oliveres, que està sota el domini alodial 
del monestir d’Arles. R. 29379. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/10 

1579, agost, 10. 
Camprodon 

Esteve Moner, prevere de la vila de Camprodon, 
funda i institueix, en compliment del testament de 
Pere Moner, un aniversari perpetu en l’altar de Sant 
Llop de l’església de Santa Maria del Carmel de 
Camprodon. Pergamí. R. 29380. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/11 

1583, març, 24. 
Camprodon 

Pere Mainer, prevere, funda, sota la invocació de 
Sant Sebastià, un benefici eclesiàstic a l’església 
parroquial de Santa Maria de Camprodon. Pergamí. 
R. 29381. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28858&valuesearch=29371&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28859&valuesearch=29372&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28860&valuesearch=29373&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28861&valuesearch=29374&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28862&valuesearch=29375&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28863&valuesearch=29376&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28864&valuesearch=29377&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28865&valuesearch=29378&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28866&valuesearch=29379&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28875&valuesearch=29380&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28867&valuesearch=29381&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/12 

1589-1591. 
Camprodon 

Còpies de censos en benefici de Sant Roc i Sant 
Sebastià del terme de Camprodon i documents d’un 
un procés entre Antoni de Moner i Bassedas i 
Jaume Villalonga. 16 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/13 

1590, abril, 15. 
Camprodon 

Reconeixement d’un censal a favor d’Esteve de 
Moner beneficiari de Sant Sebastià per Pere Pla 
Bort. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/14 

1603, juliol, 24. Butlla d’absolució de censals a favor d’Esteve de 
Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/15 

1610, novembre, 24. 
Camprodon 

Venda d’un censal a favor de la confraria del Roser 
de Camprodon. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/16 

1612, desembre, 31. 
Sant Joan de les 
Abadesses 

Creació d’un censal per Jerònima de Moner a favor 
de la col·legial de Sant Joan de les Abadesses. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/17 

1630. Camprodon Poders atorgats per Anastàsia de Puigarnau a favor 
de Pere de Moner de Solanell. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/18 

1637, abril, 3. 
Camprodon 

1) Fundació de misses i aniversaris de la capella del 
Roser  de Sant Pere de Camprodon per Francesc 
de Moner i Puigmarí. Paper. 5 f. Foli. 2) Petició de 
Joaquim Manuel de Moner al bisbat demanant la 
col·locació de la imatge d’un beat en un altar. 28 de 
gener de 1864. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/19 

1667 abril, 11. 
Barcelona 

Narcís de Descatllar atorga poders a favor de Joan 
de Moner. Notari: Ramon Vilana Perlas. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/20 

1671, setembre, 7. 
Camprodon 

Poders de Joan de Moner Bassedas a favor de 
Josep Rivert, prevere de Vilafranca del Penedès. 2 
f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/21 

1680, març, 1. 
Camprodon 

Apoques d’Antoni de Moner Bassedas com a 
beneficiari de Sant Roc i Sant Sebastià. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/22 

1708, gener, 19. 
Camprodon 

Col·lació del benefici de Sant Sebastià de 
Camprodon a Bernat Bertran. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/23 

1731, abril, 23. 
Camprodon 

Presentació dels beneficis de Sant Roc i Sant 
Sebastià de Camprodon a Josep de Moner i 
Amorós. Paper. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 

1737, novembre, 28. 
Cervera 

Acte de transacció i concòrdia signada i jurada entre 
Carles de Moner i de Pons, Anton de Moner i de 
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carpeta 1/24 Pons, domiciliats a Isona, fills de Francesc de 
Moner i d’Amorós, relativa a un censal. 9 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/25 

1742, març, 2. Talarn Definició de tutela de Carles de Moner i de Pons de 
la vila d’Isona, signada en favor de Josep Antoni 
Moner i d’Amorós. 1 quadern (5 f. ). Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/26 

1747, abril, 30. 
Conques 

Poders de Carles de Moner i de Pons a favor de 
Josep de Moner i Amorós. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/27 

1762, juny, 19. Isona Poders de Carles de Moner i de Pons a favor de 
Josep de Moner i Amorós. 2 f.  Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/28 

1771, novembre, 10. 
Camprodon 

Reconeixement de pagament per part del prior del 
convent del Carme de Camprodon de 33 lliures i 6 
sous i 98 diners en concepte de lluició d’un censal, 
fet per Carles de Moner i de Pons. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/29 

1774, octubre, 28. 
Camprodon 

Escriptura d’un cens que pagava la casa de Moner 
en favor del benefici de Sant Tomàs de l’església de 
Santa Cecília de Molló. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/30 

1776-1794. 
Barcelona 

1) Notes sobre la casa i els drets que posseix 
Antoni de Moner i de Pons a la vila de Barcelona. 
[178-]. Paper. 8 f. Quart.  2) Certificat del notari 
Manuel Tomàs i Mitjavila respecte diferents 
documents d’Antoni Moner i de Pons. Paper. 11 f. 
Foli. 3) Trasllat d’una donació i propietats en favor 
d’Antoni Moner i de Pons fet pel notari Manuel 
Tomàs i Mitjavila. 10 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/31 

1796. Camprodon Expedient testifical de 1796, registrat el 1841,  
relacionat amb els perjudicis generats pels 
francesos a les propietats de Camprodon durant 
l’any 1792. 20 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/32 

1812. Camprodon Testament de Joan Molas Quintà, advocat, de 
Setcases, de 2 de març de 1812 i altres documents 
notarials. 16 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/33 
 

1849, febrer, 8. 
Camprodon 

Nomenament de patró del benefici de Sant Sebastià 
i Sant Roc de Camprodon atorgat per Pere Mayner 
a favor de Bernat de Moner i els seus descendents. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/34 

1850, octubre, 12. 
Bolòs 

Certificat del mossèn de Bolòs en què s’indiquen 
algunes propietats de Joaquim Manuel de Moner 
que pagaven censos a la parròquia. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/35 

1850, octubre, 24. 
Camprodon 

Presentació del benefici de Sant Roc de la 
parròquia de Camprodon per Joaquim Manuel de 
Moner i de Siscar a favor del religiós Domènec 
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Coma. 2 f. Foli. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/36 

1850, octubre, 24. 
Camprodon 

Certificat de mossèn Miquel Banús exposant que la 
parròquia no disposa d’un número suficient de 
persones per al seu bon funcionament. 1 f.  Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/37 

1853, octubre, 7. 
Bolòs 

Certificat realitzat a petició de Joaquim Manuel de 
Moner per Josep Castelló, prevere regent de la 
parròquia de Bolòs on exposa que no consta el 
pagament de censos de les seves propietats. 1 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 1/38 

1869-1884. 
Camprodon 

Llibreta de despeses administratives. Anotació en 
llapis: Camprodon. 17 f. Foli.  

 

CAPSA 21 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de Camprodon 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 21, 
carpeta 2 

1503-1896. 
Camprodon 

Documentació diversa que fa referència a la casa 
de Moner i les propietats de Camprodon. 37 
documents, entre els quals 1 pergamí (1503, gener, 
16)  R. 29382. 
 

 

CAPSA 22 – Moner 

Carpeta 1 
Documentació del patrimoni de Camprodon 

(1241-1791) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/1 

1241, novembre, 11 Àpoca de Guillem Torné i d’altres en què confessen 
i reconeixen haver rebut de Jaume de Rovira, fill 
homònim de Jaume de Rovira, de la vila de Sant 
Joan, 53 lliures i mitja de tern de Barcelona a causa 
d’un préstec que aquests li havien fet. Pergamí. R. 
29383. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/2 

1323, abril  Pere de Quera d’Amunt, de la parròquia de 
Rocabruna, permuta a Ramon Desbac, senyor del 
castell de Rocabruna. Pergamí. R. 29384. 

BC-Alòs-Moner, 1544, gener, 26. Venda del mas Puyol de Tavolat feta per Cristòfol 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28868&valuesearch=29382&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28869&valuesearch=29383&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28869&valuesearch=29383&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28870&valuesearch=29384&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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capsa 22, 
carpeta 1/3 

Camprodon Serradell i la seva esposa Caterina a favor de 
Bernat de Moner. Còpia de 1852, agost 30. 1  f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/4 

1377, març, 3. 
Camprodon 

Còpia simple del trasllat de la venda del delme dels 
esplets de diferents camps i horts pertanyents als 
masos Talric, Ramagós d’Amunt i Tremoledes. 
Còpia 1850, novembre. 2 f. i un fragment enganxat. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/5 

1518, agost, 13  Joan Pasqual, abat del monestir de Sant Pere de 
Camprodon, de l’orde de Sant Benet, de la diòcesi 
de Girona, ratifica, confirma i estableix de nou a 
Antoni Quera, fill i hereu universal del difunt Narcís 
Quera, de la parròquia de Santa Maria de 
Camprodon, senyor útil i propietari del mas de la 
Quera d’Avall. Pergamí. R. 29385. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/6 

1443, octubre, 10. 
Camprodon 

Bernat Masó, àlies Garús, major de dies, i el seu fill 
homònim, de la parròquia de Santa Cecília de 
Molló, venen a Guillem sa Quera d’Avall, de la 
parròquia de Santa Maria de Camprodon, el mas 
anomenat de la Quera d’Amunt, situat a la parròquia 
de Sant Llorenç de Rocabruna. Pergamí. R. 29386. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/7 

1443. Camprodon Àpoca de Caterina, esposa del notari de 
Camprodon Francesc Masó, per una venda,  dels 
tutors Joan Valardona i Joan Paplany dels fills de 
Jaume Martí. Fragment de pergamí, a sobre hi ha 
un altre fragment de document. Pergamí mutilat per 
la part superior i per la part dreta. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/8 

1447. Camprodon Venda d’un censal a favor de Jaume Coromina.  
S’adjunta també una còpia del 1461 on es ven 
l’anterior cens a Pere de Moner.  2 pergamins. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/9 

1450, febrer, 9. 
Camprodon 

Renúncia i àpoca de Miquela de Moner a favor del 
seu pare Pere de Moner. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/10 

1452. Camprodon Sentència de restitució d’una casa cedida i 
executada a favor de la marquesa de Casademont. 
Pergamí molt deteriorat. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/11 

1459, juny, 11. 
Camprodon 

Escriptura de donació universal atorgada per Pere 
de Moner i la seva dona Francesca a favor del seu 
fill Pere. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/12 

1459. Camprodon Capítols matrimonials entre Pere de Moner i 
Lleonarda Riera. 2 f. Quart. Molt deteriorat. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28871&valuesearch=29385&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28873&valuesearch=29386&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/13 

1505 Butlla de la Santa Creuada del papa Joan XXIII 
d’indulgència plenària a favor de Magdalena de 
Moner. Paper. Imprès. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/14 

1507, desembre, 1 Concessió de Miquel Armanyac i d’altres a favor de 
Baldiri Vagoni. Pergamí. Mutilat, falta la part 
superior. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/15 

1517, març, 1. 
Camprodon 

Censal redimible atorgat per Jaume Montaner a 
favor de Pere de Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/16 

1524, febrer 24. 
Barcelona 

Absolució i quitança dels comptes per part d’Anna 
Beneta Romeva i Antoni Miquel Joaquim Boxeda a 
favor de Pere de Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/17 

1534, agost, 6. 
Camprodon 

Àpoca feta per l’abat de Besalú a favor de Pere de 
Moner a raó de l’establiment del mas de Tavolat. 1 
f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/18 

1534, agost, 9. 
Camprodon 

Concòrdia entre Pere de Moner i Miquel de Moner. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/19 

1510, febrer, 20. 
Camprodon 

Àpoca que Oliva Beneta, esposa de Jaume 
Boixeda, fa a Pere de Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/20 

1542, maig,  18 Venda d’una propietat de Tomàs Cabanyes situat a 
Puigfrancor a favor de Martí Batlle. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/21 

1546 abril, 13. 
Camprodon-1853, 
setembre, 15. 
Camprodon 

Sentència arbitral dels límits entre Pere de Moner i 
Bernat de Moner. 3 documents en paper. 7 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/22 

1543, novembre, 20. 
Barcelona 

Ordre dirigida per Alonso de Ramagó, canonge de 
Saragossa i proveïdor de Pere de Moner per 
segrestar el recapte. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/23 

1544, gener, 30. 
Isona 

Carta del capità general de Roses a Pedro de 
Moner. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/24 

1544, juliol, 4. 
Camprodon 

Certificat de 13 d’octubre de 1850 en relació al 
darrer testament de Pere de Moner. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/25 

1544, gener, 26. 
Camprodon 

Venda del mas Pujol feta per Cristòfol Serradell a 
Bernat Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 

1550, octubre,  31. 
Camprodon 

Establiment de l’abat de Besalú a favor de Bernat 
de Moner en relació a diferents masos de la zona 
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carpeta 1/26 Camprodon. Pergamí.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/27 
 

1568, febrer, 3. 
Camprodon 

Lloació de la compra de masies Quera d’avall i 
Colomer feta per l’abat de Camprodon a favor de 
Pere de Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/28 

1562, octubre, 4. 
Camprodon 

Certificat de 13 d’octubre de 1850 en relació al 
darrer testament de Bernat de Moner. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/29 

1568, juliol, 6. 
Camprodon 

Àpoca i lloació de vendes realitzades per Miquel 
Bellusser a favor de Bernat de Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/30 

1571. Camprodon Capítols matrimonials entre Cristòfol Vidal i 
Margarida Perarnau. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/31 

1579, gener, 10. 
Camprodon 

Augment del preu de la quota de Jaume Noguer 
(Quera) a favor d’Andreu Brandia per l’heretat de la 
Batllia. Pergamí, més una còpia en paper (2 f.). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/32 

1580, agost, 1. 
Camprodon 

Venda del dret de redimir de Cristòfol Vidal a favor 
d’Esteve de Moner i que posseïa Andreu Brandia. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/33 

1582, juny, 24. 
Camprodon 

Venda atorgada per Jaume Quera a favor de Bernat 
de Moner del dret de lluir, treure o redimir els masos 
de Batllia, Parer i Bastons. Còpia 1852, agost 30. 2 
documents. Paper. 5 f. (Foli). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/34 

1583, març, 25. 
Girona 

Privilegi de la parròquia de Camprodon a Bernat de 
Moner. Paper. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/35 

1592, juny, [15]. 
Camprodon 

Absolució, definició i remissió de comptes fet per 
Esteve de Moner a favor d’Esteve de Moner, 
prevere,  i d’altres tutors. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/36 

1593, gener, 7. 
Camprodon 

Acta de l’augment de preu acordat per Andreu 
Brandia per diferents masos de Camprodon (Batllia, 
Bastons i Parer, a favor de Bernat de Moner. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/37 

1597, setembre, 28 . 
Camprodon 

Reconeixement de Cristòfol Vidal a l’abat de 
Camprodon per diferents masies del seu senyoriu. 1 
Pergamí. 1 nota en paper de 1855. Pergamí molt 
deteriorat.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/38 

1603, setembre, 25. 
Camprodon 

Àpoca de pagament de pensions d’un cens a favor 
de Jerònima de Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 

1606, octubre, 23. Carta de pagament d’Esteve de Moner a favor de 
Clara Clarana. 2 f. Foli. 
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carpeta 1/39 Camprodon  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/40 

1610, maig, 10. 
Camprodon 

Reconeixement del domini directe a favor de l’abat 
Pere de Camprodon del mas Vidal. 4 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/41 

1626, febrer, 10. 
Camprodon 

Donació feta per Jerònima de Solanell, vídua de 
Bernat de Moner,  a favor del seu fill Pere de Moner. 
2 f. Foli. Molt deteriorat. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/42 

1645, novembre, 12. 
Camprodon 

Capítols matrimonials entre Jaume Vidal, pagès del 
veïnat de Freixenet i Margarida Anna Fabra i Carles 
de Parella. 4 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/43 

1678, maig, 4. 
Camprodon 

Venda feta pels tutors de Joan Pere Vidal a favor de 
Francesc Badia, del mas Vidal situat a Puigfrancor 
el 1658. 24 f. Quart. Deteriorat. Conté altres 
documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/44 

1693, abril, 11. 
Camprodon 

Venda de Francesc de Moner i de Miret, de la vila 
d’Isona, del mas de Noassar del terme de Freixenet 
a Camprodon, a favor de Bartomeu Palagiol. 4 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/45 

1727, març, 22. 
Camprodon 

Àpoca de pagament de Josep i Francesc Costa a 
favor de Teresa Costa Vidal. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/46 

1732, desembre, 11. 
Camprodon  

Lloació i aprovació de l’abat de Camprodon a favor 
de la casa de Moner de totes les adquisicions 
verificades fins a la data per raó de domini directe, 
davant Francesc Brandia. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/47 

1740, octubre, 24. 
Camprodon 

Àpoca de Pere Viola i Jerònim a favor de Josep de 
Moner com a procurador dels béns de Carles i 
Antoni de Moner. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/48 

1770, octubre, 29. 
Camprodon 

Venda del mas Vidal i altres propietats (mas Aleu i 
Capdevila) a favor de Carles de Moner i de Pons, 
d’Isona. 8 f. i 1 f. de comptes solt. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/49 

1770, octubre, 30. 
Camprodon 

Escriptura de l’entrega de 800 lliures de Carles de 
Moner a favor de l’abat de Camprodon per 
obligacions contretes del mas Vidal de Camprodon. 
3 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/50 

1773, octubre, 2. 
Camprodon 

Acta de concòrdia entre Francesc de Moner i de 
Puigmarí i Andreu Tubert, pagès de Bolòs. 6 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 1/51 

1786, gener, 1. 
Camprodon 

Reconeixement de Carles Ramon Moner de la vila 
de Fonz, de les obligacions respecte les propietats 
del mas Casellas de Camprodon. 7 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 1791, juliol, 4. Àpoca atorgada per Carlos de Moner, de la vila 
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capsa 22, 
carpeta 1/52 

Camprodon  d’Isona, a Maria Diumenge i Fabra, vídua de Pere 
Diumenge de la vila de Camprodon. 1 f. Foli. 

 

CAPSA 22 

Carpeta 2 

Documentació del patrimoni de Camprodon 
(1450-1711) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/1 

1450, febrer, 9. 
Camprodon 

Dot de Joan Rafel a favor del seu fill Joan de Besalú, 
marit de Miquela de Moner. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/2 

1459, juny, 18. 
Camprodon                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Capítols matrimonials entre Bernat de Moner i Beatriu 
Folcrà. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/3 

1490, gener, 18. 
Camprodon 

Creació d’un censal per Baldiri Santen a favor de 
Bernat de Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/4 

1544, juliol, 4. 
Camprodon 

Testament de Pere de Moner. Pergamí. S’acompanya 
d’un full segellat del registre del testament datat a 9 
d’octubre de 1850. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/5 

1559, març, 26. 
Camprodon 

Venda de cinc masos feta per Pere Masó Vidal a 
favor de Bernat de Moner. Pergamí. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/6 

1563, abril 06. Olot Reconeixement de diverses prestacions del mas de 
Caselles de Bolòs a favor de l’ostentador de dos 
beneficis atorgats per Pere de Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/7 

1567, octubre, 23. 
Camprodon 

Venda de dos masos feta per Jaume Quera a favor de 
Pere de Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/8 

1579, juliol, 21. 
Camprodon 

Àpoca feta per Pere Illafreda a favor d’Esteve de 
Moner. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/9 

1591, novembre, 6. 
Camprodon 

Àpoca de dot feta per Pere Clarà a favor de Clara i 
Bernat de Moner. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/10 

1614, gener, 17. 
Camprodon 

Àpoca atorgada per Pere de Ribes a favor de Pere de 
Moner. Pergamí.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 22, 
carpeta 2/11 

1711, febrer, 11. 
Camprodon 

Aprovació de comptes feta per Francesc de Monet i 
de Miret a favor de Joan Pere Malet i Vicens Malet. 2 
f. Foli. 

 

CAPSA 23  

Carpeta 1 
Documentació miscel·lània 

(s. XVI-XIX) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 1/1 

1563-1792 Concessió de privilegis de noble i de cavaller a Juan 
Servet, àlies Revés, veí de Villanueva de Sigena 
(1563; 10 f.), i Josep Puget, de la vila de Rialp (1670; 
4 f.). 1563-1792. 5 documents en paper. Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 1/2 

1587-1784 Àpoques de pagament, entre les quals hi ha les de la 
compra d’uns prats a Vilamur (1735, 2 f; 1736, 2 f; 
1738, 2 f.), de llegat testamentari (1775, 1 f; 1784, 2 
f.) i una promesa de pagament (1587; 4 f.). 1587-
1784. 7 documents en paper. Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 1/3 
 

1588-1771 Dispensa papal atorgada al matrimoni format per 
Francesc i Caterina Miret, del lloc de Vilafranca [del 
Penedès] (1588), i capítols matrimonials entre Damià 
Rabassa, àlies Comella, i Magdalena Carlana, 
ambdós del lloc d’Estac (1620; 2 f.), i entre Lorenzo 
Abad i Sanjuan i Josefa de Cistue i Puyuelo, tots dos 
veïns d’Estadilla (1771; 4 f.). 1588-1771. 3 
documents. Pergamí i paper. Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 1/4 
 

1610, octubre, 7. 
Salas Bajas 

Venda d’un censal mort de 70 sous de pensió anual 
feta per Domingo Esquerra, pagès, veí del lloc de 
Salas Bajas, a favor de Joan Francisco de Fabián, 
prevere i rector de les esglésies dels llocs de Salas 
Altas i Salas Bajas de la vila de Camprodon, pel preu 
de 1.400 lliures de moneda de Barcelona. 13 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 1/5 

1734-1790 Venda d’uns prats situats en el terme de Vilamur 
(1734) i en la vila de Rialp (1790). 1734-1790. 2 
documents en paper. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 1/6 

1757, març, 19. 
Calatayud 

Acceptació formal de Martina Fernández de los Moros 
com a beneficiària d’un llegat, instituït pel bisbe de 
Jaca (21 de juny de 1756, Saragossa), per tal que les 
religioses pobres puguin professar al convent de les 
dominiques de Calatayud. 6 f. Foli. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 1/7 

 

1769-1839 Atorgament de poders a Antonio José de Cistuer, 
canonge doctoral de la Catedral de Barbastre, 
resident a Madrid, per tal de sol·licitar el 
reintegrament de les rendes de Navarra pertanyents a 
la dita catedral (1769; 4 f.), i al noble Joaquim Albert 
de Moner, resident a Fonz, per tractar la liquidació 
dels béns de Joaquim de Cistué, prevere i canonge 
de l’Església de Saragossa (1839; 2 f.). 1769-1839. 2 
documents en paper. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 1/8 
 

1820, març, 3. 
Barcelona 

Certificat d’un ban militar de Francisco Javier de 
Castaños Aragorri Urioste i Olavide, capità general de 
Catalunya, on es prohibia l’entrada de ramats en les 
terres dels masos propietat de Carles Moner, situats 
en la parròquia de Bolòs, així com la tala d’arbres i fer 
llenya (3 de març de 1820, Barcelona), fet per Antonio 
Marro, notari de la vila de San Esteban de Litera. 5 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 1/9 
 

Mitjan segle XIX Genealogia que estableix la línia genealògica de 
Maria del Carmen de Moner i Catalina de Moner, 
mare i filla, com a descendents de la casa Desvalls de 
Poal. Per la lletra sembla que l’autor és Joaquim 
Manuel de Moner. S’adjunta una carta del vicari 
general de Lleida, Juan Alensa, a Joaquim Manuel de 
Moner en què li comunica que no ha pogut establir els 
llaços genealògics de Jerònim Valls amb el llinatge 
Pons, Desvalls, Rocabruna, Siscar (17 d’abril de 
1849, Lleida). 3 documents en paper.  

 

CAPSA 23 

Carpeta 2 
Documentació personal de Mn. Josep Llessui i Canal 

(S. XIX) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/1 
 

1839-1876 Cartes dels bisbes de Mondoñedo (1839) i Orihuela 
(1839), del prior dels servents de Maria (1845, 1856), 
de l’abat d’Aiguebelle, dels cistercencs trapencs 
(1845), del prepòsit general dels carmelitans 
descalços de la congregació de sant Elies (1846) i del 
comissari apostòlic de l’ordre dels Ermitans de sant 
Agustí (1876). 9 documents en paper. Formularis. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/2 

1840-1878 Llicència del bisbe d’Urgell a Josep Llessui, prevere, 
per tal de poder absentar-se de la diòcesi (1840, 
1854, 1875, 1878). 4 documents en paper. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/3 

1840-1853 Llicència del bisbe d’Urgell a Josep Llessui, per tal de 
poder absoldre pecats reservats (1840, 1853). 2 
documents en paper. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/4 
 

1841 Butlla papal atorgada per Gregori XVI a favor de 
Josep Llessui, concedint-li la facultat de beneir creus, 
crucifixos i objectes sagrats amb indulgència plenària 
(1841). 1 f. amb segell. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/5 
 

1844-1852 Certificació d’haver estat vicari de Vocance (bisbat de 
Viviers) durant dos anys (1844) i correspondència del 
bisbat de Nîmes dirigida a Mn. Josep Llessui, pàrroc 
del Carme, del mateix bisbat (1848, 1850, 1852). 4 
documents en paper.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/6 

1846 Nomenament de Josep Llessui, prevere de la diòcesi 
d’Urgell, com a missioner apostòlic de la Sagrada 
Congregació de la Propaganda Fide (1846). 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/7 

1846 Certificació de l’alcalde constitucional de la Seu 
d’Urgell sobre la bona conducta de Josep Llessui 
(1846). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/8 

1853 Instruccions als pàrrocs d’Arsèguel i Gósol per tal que 
ajudin als preveres Josep Llessui i Joan Marquet en la 
seva missió episcopal en aquests indrets (1853). 1 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/9 
 

1856 Butlla papal atorgada per Pius IX a favor de Josep 
Llessui, pàrroc a la diòcesi d’Urgell, concedint-li la 
facultat de beneir creus i objecte sagrats amb 
indulgència plenària (1856). 1 document. Vitel·la. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/10 
 

1856 Llicència del governador eclesiàstic del bisbat d’Urgell 
a Josep Llessui, prevere, ecònom de l’església 
parroquial de Sant Odó en la catedral d’Urgell, per tal 
de viatjar a les illes Balears (1856). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/11 

1858 Concessió de la cura d’ànimes de l’església parroquial 
de Salàs a Josep Llessui, prevere, ecònom de Sant 
Odó de l’església d’Urgell (1858). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/12 
 

1859 Lletra del bisbe d’Urgell a Josep Llessui, rector de 
Salàs, en què requereix llur predicació als habitants 
de la Vall d’Aran durant cinc setmanes, de caire 
preparatori a la visita episcopal que ha de realitzar 
(1859). 1 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 

1859 Lletra del bisbe d’Urgell a Jose Llessui, prevere, 
d’agraïment per la seva tasca a la Vall d’Aran 
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carpeta 2/13 
 

juntament amb Mn. Sirvent i on li comunica el 
pagament de les despeses de viatge fetes (1859). 1 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/14 
 

1862 Nomenament de Josep Llessui, prevere, rector de 
Salàs, com a confessor extraordinari de les monges 
del convent de Tremp (1862). 1 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/15 

1862-1864 Fulls de mèrits al·legats per Josep Llessui i Canal, 
rector de Salàs, per tal de participar en un concurs de 
vacants (1862, 2 f.; 1864, 2 f.). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/16 
 

1865 Concessió del bisbe d’Urgell a Josep Llessui, pàrroc 
de Salàs, de l’autorització per a representar-lo en 
l’elecció de la prioressa del convent de l’Ensenyança 
de Tremp (1865). 1 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/17 
 

1865 Delegació del bisbe d’Urgell en la persona de Josep 
Llessui, pàrroc de Salàs, de l’elecció de la prioressa 
del convent de Maria Immaculada i l’Enseyança de 
Tremp (1865). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/18 

1871 Llicència del vicari general i governador eclesiàstic a 
Josep Llessui, prevere, pàrroc de Salàs, per tal 
d’absoldre pecats reservats (1871). [2] p. Imprès. foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/19 

1872 Concessió a Josep Llessui i Canal, prevere de Salàs, 
d’un benefici en la catedral (1872). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/20 

1873 Llicència per a confessar a les germanes residents a 
les Avellanes durant sis mesos, concedida pel vicari 
general de la Seu d’Urgell, Climent Pujol (1873). 1 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/21 
 

1875 Sol·licitud de Josep Llessui, prevere beneficiat de la 
Catedral, per ser nomenat capellà d’honor de Sant 
Josep i aprovació en l’altar de Sant Josep de 
l’església de Sant  (1875). 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/22 

1878 Permís de dos mesos a Josep Llessui, prevere de la 
diòcesi d’Urgell, per tal de poder donar missa en la 
ciutat i la diòcesi de Barcelona (1878). 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/23 
 

1878, desembre, 
21.  

Còpia simple de l’inventari dels béns de la Casa dels 
Infants Orfes de la Seu d’Urgell, vacant per mort del 
darrer prior, Ramon Sala, feta per Juan B. Juer i 
Guarda, notari de la Seu d’Urgell. 5 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/24 
 

1879 Comunicació a Josep Llessui, prevere beneficiat de 
l’Església d’Urgell, sobre la percepció d’un salari 
estatal com a membre del capítol de la Catedral 
d’Urgell (1879). 2 f. Quart. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/25 
 

1879, abril, 8. Seu 
d’Urgell 

Certificat del nomenament de prior de la Casa dels 
Infants Orfes de la vila de la Seu d’Urgell a favor de 
Josep Llessui i Canal, prevere beneficiat de l’Església 
d’Urgell, fet per Joan B. Juer i Guarda, notari de la 
Seu d’Urgell. 5 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/26 
 

1879, abril, 9.  Pressa de Possessió de Josep Llessui i Canal, 
prevere beneficiat de l’Església d’Urgell, com a prior 
de la Casa dels Infants Orfes de la Seu d’Urgell. 5 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/27 

1879 Pròrroga per tres anys de la facultat de beneir 
ornaments (1879). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/28 
 

1879, juliol, 18.  Certificat dels poders atorgats per Josep Llesui i 
Canal, prevere beneficiat de l’Església d’Urgell, a 
Pere Sobré, Julià Alvinyà, i Josep Soler, procuradors 
causídics de la Seu d’Urgell, a Antoni Cortacans, 
procurador de Barcelona, Elies Mas, procurador de 
Solsona, i a Mariano Asensio, procurador de Madrid, 
fet per Joan Cervós i Mir, notari de la Seu d’Urgell. 3 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/29 

1879 Renúncia al càrrec de vicecomissari del Patriarca 
Sant Francesc (1879). 1 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/30 
 
 

Segle XIX Opuscles pontificis (indulgències) i afiliació a 
associacions religioses. 5 documents impresos. 

“Facultas Impertiendi Benedictionem cum Indulgentia Plenaria 
Christifidelibus in locis Missionum in Mortis articulo constitutis”. 
1772 [Reimpressió Segle XIX]. 4 p. Quart. 

“Indulgentiae Quas summus Pontifex, vel ab eo delegatus 
benedicendo Coronas, Rosaria, Cruces, Crucifixos, parvas 
Statuas, Numismata, Medaglie vulgo nuncupata, impertitur 
Christifidelibus, qui secum habentes, vel apud se retinentes 
aliquod ex praefatis, infrascripta pia opera implebunt”. 1878. 4 p. 
Quart. 

“Billet d’affilation. Association Générale du Sacré-Coeur, erigée à 
Rome dans l’église de Ste. Marie in Capella et canonicament 
transférée dans l’église de Ste. Marie de Pace”. Afiliació a 
l’associació per la devoció del Sagrat Cor. 1845. 4 p. Octau. 

“Societat Espiritual de Maria Santíssima instalada per D. Aton 
Clarét prebere, al objecte de desterrar lo malheit vici de las 
blasfemia”. Afiliació a la societat contra la blasfèmia. 1846. 1 p. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 

[Mitjan segle XIX] Prospectes de l’orgue transpositor de l’abat Clergeau 
(1 p.) i de la “Suma Filosófica del Siglo XIX; ó sea: 
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carpeta 2/31 
 

Defensa del Catolicismo, contra sus Modernos 
Adversarios” (1 p.). [Mitjan segle XIX]. 1 p. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 2/32 
 

1688-1783 Còpies de la substitució del jutge de crims Ramon 
Amat per Antoni de Moner, vicari general i procurador 
del bisbe d’Urgell, (1688) i del certificat dels beneficis 
de Salàs (1783). 2 f. Foli. 

 

CAPSA 23 

Carpeta 3 
Documentació personal i professional de Josep de Gualtero, capità del Regiment 

d’Infanteria Almansa 
1666-1745 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/1 
 

1666, març, 29 Certificat de noblesa de Giuseppe, batejat Giuseppe 
Antonio Vincenzo, fill d’Antonio Maria Gualteri, fet per 
Orazio Dolmeta, canceller i secretari de la República 
de Genova (1666, març, 29). Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/2 
 

1709, octubre, 19 Nomenament de capità del Regiment d’Infanteria 
format per Juan González a favor de Josep Gualterio i 
Queralt, en atenció al seu valor i experiència militar 
(19 d’octubre de 1709, Gènova). 1 f. de 430 x 570 
mm. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/3 
 

[1710-1714] Petició d’alliberament de Pablo Juan Agustini, oficial 
dels Exèrcits Reials al lloc de Longone sota el 
comandament d’Esteban Bellet, empresonat a 
Bonifacio, a Giovanni Francesco Pasqualini, de la 
República de Gènova. [1710-1714]. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/4 
 

[1710-1714] Còpia simple de dues cartes que l’enviat extraordinari 
del Rei Felip V adreça a[l Dux de] la República de 
Gènova: una notificant-li-ho i una segona com a 
resposta a les respostes genoveses. [1710-1714]. 2 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/5 
 

1711-1714 Lletres de Juan de Casanova al capità Josep Gualtero 
per tal de retornar als germans sacerdots de Gènova 
els diners deixats per la recluta de soldats feta 
Gènova (8 i 9 d’abril i 2 de maig de 1711), i còpia del 
pagaré (1712) i rebut de pagament (1714). 4 
documents en paper. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/6 

1712, maig, 1 Recomanació del grau de tinent coronel a favor de 
Josep Gualtero Fiesco i de Queralt, capità d’infanteria 
del 1er Batalló del Regiment d’Almansa, feta per 
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 Agustín González de Andrade i Mascareñas, coronel 
d’Infanteria i governador del lloc, port i castell de Porto 
Ercole (1 de maig de 1712, Porto Ercole). 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/7 

[1713?]. Memòria dels diners avançats als soldats reclutats 
(1712, octubre, 26-1713, gener, 5). [1713?]. 1 f. 290 x 
400 mm.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/8 
 

1713, gener, 23 Recomanació pel nomenament de capità de 
granaders del 1er Batalló d’Almansa a favor de Josep 
Gualtero Fiesco i Queralt, en atenció als seus mèrits i 
serveis i en substitució d’Andrés de Villalonga, feta 
per Esteve Bellet de Samsó, tinent general dels 
Exèrcits Reials, comandant en cap dels Presidis de 
Toscana i governador del lloc de Longone (23 de 
gener de 1713, Longone). 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/9 
 

1713, maig, 1. 
Longone 

Certificació de serveis militars del capità Josep 
Gualtero Fiesco de Queralt, feta pel tinent general 
dels Exèrcits Reials Esteve Bellet de Samsó, 
comandant en cap dels Presidis de la Toscana i 
governador del lloc de Longone, on consta que el 
1695 era capità d’una companyia d’infanteria de 
l’Exèrcit de Catalunya destacada a la Seu d’Urgell 
adscrita al Terç d’Infanteria, que el 1697 era capità en 
el Terç d’Infanteria de la Diputació de Catalunya, que 
després va passar a Gènova on va formar una 
companyia del Regiment d’Infanteria del coronel Juan 
González, i que pels seus mèrits durant el setge de 
Porto Ercole va obtenir el grau de Tinent Coronel de 
la companyia de granaders del 1er batalló del 
Regiment d’Infanteria Almansa (1 de maig de 1713, 
Longone). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/10 
 

1714, març, 13 Còpia de la declaració de diners rebuts amb 
destinació als soldats de la guarnició de Longone i 
entrega al tresorer, feta per Baltasar Bellet, tinent 
coronel del Regiment d’Osuna, i Josep Gualtero, 
capità de granaders del 2on batalló del Regiment 
d’Almansa (1714, febrer-1714, març, 6. Longone), feta 
per Lazaro Bartoli, notari de Longone (13 de març de 
1714). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/11 
 

1714, abril, 10 Certificació de serveis militars del capità de 
granaders, amb el grau de tinent coronel, del 1er 
batalló del Regiment Almansa, Josep Gualtero Fiesco 
i de Queralt, feta pel brigadier dels exèrcits reials 
Agustín González de Andrade, comandant subaltern 
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dels Presidis de la Toscana, on consta que el 
novembre de 1709 va arribar als Presidis de la 
Toscana amb una companyia del dit batalló i que es 
va distingir en la defensa del lloc de Porto Ercole (10 
d’abril de 1714, Longone). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/12 
 

[1717-1726] Comptes dels diners consignats per pagar l’uniforme 
dels membres del Regiment d’Almansa, lliurats al 
sargent major Pedro Igal a Jaén (pels 130 homes “de 
aumento”) i a Antonio Ximénez a Sevilla (pels 521 
homes “de pie antiguo”). [1717-1726]. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/13 
 

1716, juny, 10. 
Porto Longone 

Certificació de serveis prestats pel capità Josep 
Gualtero Fiesco i de Queralt als Presidis de la 
Toscana durant 6 anys, 1 mes i 8 dies, feta per Carlos 
de Casanova comissari reial de Guerra dels Presidis 
de la Toscana i del lloc de Longone (10 de juny de 
1716, Porto Longone). 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/14 
 

1717, abril, 23. 
Madrid 

Nomenament de Josep Gualtero com a capità 
d’Infanteria del Regiment d’Almansa, en substitució 
d’Isidro Damián de la Sierra (23 d’abril de 1717, 
Madrid). 1 f. de 295 x 420 mm. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/15 
 

1717, maig, 17. 
Alzira 

Certificació de serveis militars de Josep Gualtero, 
abans capità de la companyia de granaders i 
actualment de la d’infanteria del Regiment d’Infanteria 
d’Almansa, feta per Francisco Sánchez de Pedraza, 
secretari reial i comissari reial de guerra i dels exèrcits 
(17 de maig de 1717, Alzira). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/16 
 

1717, maig, 22. 
València 

Certificació del nomenament de capità de granaders 
del 1er batalló del Regiment d’Infanteria Almansa a 
favor de Josep Gualtero, feta per José Hilario, 
Comissari Reial de Guerra dels Exèrcits Reials 
(València, 22 de maig de 1717). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/17 
 

1718, maig, 12. 
Màlaga-1718, juny, 
4. La Jonquera 

Certificació de concessió de la llicència absoluta a 
favor del soldat de lleva Miquel Fernández, natural de 
la Jonquera, per haver atrapat un desertor, concedida 
per Josep Gualtero, capità d’infanteria del Regiment 
d’Almansa (1718, maig, 12. Màlaga-1718, juny, 4. La 
Jonquera). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/18 
 

1718, agost, 21. 
Màlaga 

Aval donat per Cristóbal Sánchez, veí de Màlaga, de 
30 escuts d’argent a favor del seu germà Diego 
Sánchez, qui serveix a les Drassanes agregat al 
Regiment d’Almansa, en la companyia del capità 
Josep Gualtero (21 d’agost de 1718, Màlaga). 1 f. 
Foli. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/19 
 

1719, octubre, 26. 
Penyal de Vélez de 
la Gomera 

Certificació de serveis de Josep Gualtero, capità del 
Regiment d’Almansa, durant deu mesos amb la seva 
companyia a la guarnició del penyal de Vélez de la 
Gomera, feta per Antonio Negrete, tinent general 
d’Artilleria i governador del dit penyal (26 d’octubre de 
1719, Penyal de Vélez de la Gomera). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/20 
 

1720, gener, 2 Certificació del nomenament de mariner, signat per 
Francisco Antonio Negrete, governador del penyal de 
Vélez de la Gomera, a favor de Francisco Cathan, 
soldat voluntari de la companyia del capità Josep 
Gualtero, del Regiment d’Almansa, feta per Nicolás 
Vázquez, veedor i comptador de la gent de guerra en 
el dit penyal (2 de gener de 1720).  2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/21 
 

1720, març, 21. 
Penyal de Vélez de 
la Gomera 

Certificació del nombre de canons de fusells espatllats 
tant en salves com en descàrregues durant l’estada 
de Josep Gualtero, capità del Regiment d’Almansa, 
amb la seva companyia en el penyal de Vélez de la 
Gomera, feta per Nicolás Vázquez, veedor i 
comptador de la gent de guerra del dit penyal (21 de 
març de 1720, Penyal de Vélez de la Gomera). 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/22 
 

1720, agost, 20. 
Penyal de Vélez de 
la Gomera 

Certificació de serveis de Josep Gualtero, capità del 
Regiment d’Almansa, com a reforç amb la seva 
companyia en el penyal de Vélez de la Gomera, feta 
per Nicolás Vázquez, veedor i comptador de la gent 
de guerra del dit penyal (20 d’agost de 1720, Penyal 
de Vélez de la Gomera). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/23 
 

1721, octubre, 9. 
Ceuta 

Certificació de serveis del capità Josep Gualtero 
Fiesco i de Queralt, on consta que el 1709 es va 
presentar a Longone amb una recluta de seixanta 
homes, va formar una companyia en el 1er batalló i 
fou nomenat capità de granaders, participà en el 
setge de Porto Ercole amb una companyia de 
fusellers, essent traslladat després a Ceuta, feta per 
Juan González Miguélez de Santiago, coronel del 
Regiment d’Infanteria Almansa i brigadier dels 
Exèrcits Reials (9 d’octubre de 1721, Ceuta). 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/24 

[1721-1726] Còpia de memorials dels serveis prestats per Josep 
Gualtero Fiesco i de Queralt, capità del Regiment 
d’España. [1721-1726]. 2 documents en paper. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/25 

1723, setembre, 
18. Ceuta 

Certificació de serveis del capità Josep Gualtero, 
juntament amb una companyia del Regiment 
d’Infanteria Almansa, durant trenta mesos i divuit dies 
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 a Ceuta, feta per Florián González, intendent de la 
guarnició de Ceuta i veedor, comptador i jutge de la 
Hisenda Reial de Ceuta (18 de setembre de 1723, 
Ceuta). 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/26 
 

1723, desembre, 
23. Tremp 

Certificació a favor de Josep Gualtero, natural de la 
vila de Tremp i actualment capità d’Infanteria, d’haver 
estat capità d’una companyia de Milícies encarregada 
de vetllar pel castell i la vila de Tremp el 1695, sota el 
comandament del baró de Pru, governador del dit 
castell, feta pels regidors de la vila de Tremp (23 de 
desembre de 1723, Tremp). 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/27 
 

1726, agost, 27. 
Cadis 

Carta de Juan Clou de Guzmán a Antoni Gualtero i de 
Queralt, referent a la mort, la successió i la designació 
de marmessors de Josep Gualtero (27 d’agost de 
1726, Cadis). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/28 
 

1726, octubre, 24. 
Cadis 

Carta de Juan Clou de Guzmán a Antoni Gualtero de 
Queralt, referent a la venda de la roba i els estris de la 
llar del difunt Josep Gualter per tal de celebrar misses 
i sufragis per les ànimes del Purgatori, tal com aquest 
havia disposat, i la remessa al dit Antoni Gualtero de 
les quatre pagues que li restaven per cobrar (24 
d’octubre de 1726, Cadis). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/29 
 

1727, gener, 19. 
Cadis 

Còpia dels comptes de la marmessoria del difunt 
Josep Gualtero i de Queralt, presentades pels seus 
marmessors, Juan Clou de Guzmán, comandant del 
2on Batalló del Regiment d’Infanteria d’Espanya, i 
Luis Crel de la Hoz, capità del 1er Batalló del dit 
Regiment, amb un balanç a favor d’Antoni Gualtero i 
de Queralt, hereu i germà del dit difunt, de 12.242 
reals i 28 maravedisos (19 de gener de 1727, Cadis). 
2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/30 

1727, març, 27. 
Cadis 

Carta de Juan Clou de Guzmán a Antoni Gualtero, 
referent a la rendició de comptes de la marmessoria 
(27 de març de 1727, Cadis). 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 23, 
carpeta 3/31 
 

[1745] Comptes de les despeses de diverses peces de roba 
que Bonaventura Gualtero va prendre d’Antoni 
Gualtero (1744, maig, 29-1745, març, 22, Tremp). 
[1745]. 1 f. Foli.  

 

CAPSA 24 - ELOLA 

Carpeta 1 
Documentació personal d’Antonio de Elola i Acevedo (1760-1840): documentació 



 

 

175 

 

particular 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 1/1 

[1829] Full de serveis d’Antonio de Elola (1796-1825). 14 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 1/2 

1834, abril, 3. 
Madrid 

Consells vitals donats per Antonio de Elola al seu fill 
Joaquín de Elola, abans de morir. 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 1/3 

1838, febrer, 27. 
Madrid 

Carta amb consells vitals donats per Antoni de Elola 
al seu fill Joaquín de Elola, per obrir després de la 
seva mort. 8 f. més 1 sobre i embolcall. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 1/4 
 

1843, juny, 28. 
Madrid 

Còpia autèntica de la clàusula d’heretament universal 
del testament d’Antonio de Elola i Acevedo, a favor 
del seu fill Joaquín de Elola i de Mora (19 de 
setembre de 1833, Madrid), feta per Bernardo Díaz de 
Antoñiana. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 1/5 
 

1844, gener, 4. 
Pontevedra 

Certificat acreditatiu de la formació, per part del 
comandant d’infanteria retirat Pedro Elola, d’un batalló 
(batejat posteriorment “cazadores de la Reina” pel 
general Cotoner) per tal de sufocar la revolta de Vigo 
[1843], fet per Ventura Díaz, cap superior polític de 
Pontevedra. 1 f. Foli. Còpia (7 de febrer de 1844).  

 

CAPSA 24 

Carpeta 2 
Documentació personal d’Antonio de Elola i Acevedo (1760-1840): informes elaborats 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 2/1 

[1828] Esborrany d’una exposició [d’Antoni de Elola] sobre la 
condició i la substitució d’intendents de l’Exèrcit. 2 
exemplars de 4 f. cadascun. Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 2/2 

1829, [març], 31-
abril 

Esborranys, notes i observacions sobre el projecte de 
reglament del port franc de Cadis. 31 f. Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 2/3 
 

1829 Documents sobre el projecte de reglament del port 
franc de Cadis. 1829. 6 documents. 

1829, abril, 4. Madrid. Dictamen i vot particular d’Antonio d’Elola 
sobre el reglament del port franc de Cadis. 10 f. Dues còpies de 
10 f. cadascuna, una d’elles cosida amb fil. 

1829, abril, 4. Madrid. Còpia del dictamen i vot particular de Martín 
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Fernández de Navarrete, Antonio de Elola i José María de 
Aurrecoechea sobre el reglament del port franc de Cadis. 2 f. Foli. 

1829, abril, 14. Madrid. Reglament del port franc de Cadis. 2 f. 
Imprès. 

1829, maig, 19. Cadis. Núm. 30 d’El Comercio de Ambos Mundos. 
1 f. Imprès. 

[1829, maig?], 29. [Madrid]. Carta d’Antonio de Elola a Francisco 
López de Alcaraz en la qual li tramet dos vots particulars, i 
resposta de López de Alcaraz. 2 f. Quatern. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 2/4 

1833, octubre, 10. 
Madrid 

Esborrany del dictamen d’Antoni d’Elola sobre el 
pressupost del Ministeri d’Estat, enviat al president de 
la Comissió d’Economia. 14 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 2/5 

[Posterior a 1828] Informe sobre la reducció de la despesa de la 
Monarquia i l’estat de la hisenda reial. 14 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 2/6 

[Posterior a 1831] Informe [d’Antonio d’Elola] a la Comissió d’Economia 
sobre el pressupost de l’Exèrcit. 20 f. Quadern sense 
cobertes, relligat amb fil. Quart.  1 esborrany (9 f.; 
foli). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 2/7 

[Posterior a 1828] Escrit sobre la Hisenda militar. 6 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 2/8 
 

[Posterior a 1805] “Breve insinuación de algunas reflecciones 
demostrativas de la mayor utilidad que conseguría el 
Rey, y el Estado con levantar los nuevos impuestos, y 
efectuar por vía de reparto los auxilios que por medio 
de aquellos percive el Real Erario”. 20 f. Quart. 

 

CAPSA 24 

Carpeta 3 
Documentació professional d’Antonio de Elola i Acevedo (1760-1840): informes rebuts 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 3/1 

1829, març, 2. 
Madrid 

“Dictamen de la Dirección General de Rentas Sobre el 
Puerto franco de Cadiz”. 10 f. Quadernet en quart 
cosit amb cordill.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 3/2 

1829, març, 5. 
Madrid 

“Dictamen de la Junta de Aranceles del reyno sobre el 
Puerto franco de Cadiz”. 14 f. Quadernet en quart 
cosit amb cordill.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 

1829, març, 21. 
Cadis 

“Apuntes para el reglamento de Puerto franco de 
Cadiz”. 18 f. Quadern en foli cosit amb fil. 
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carpeta 3/3 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 3/4 
 

1829, març, 15. 
Cadis 

Diari del viatge per la badia de Cadis de l’intendent de 
Cadis, José de Villar i Frontín, juntament amb el 
comptador de la Província, el de l’Aduana i el 
comandant dels Resguards (1829, març, 6-14). 6 f. 
Quadernet en quatern cosit amb fil. 1 full solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 3/5 

[1829] Esborrany del Reglament del port franc de Cadis, 
acordat en les sessions de 30 de març i l’1 d’abril [de 
1829]. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 3/6 

[1829] Observacions sobre l’article 8 del Reglament del port 
franc de Cadis. 2 f. Foli. 1 full solt, nota del Sr. 
[Manuel José] Calero a Antonio [de Elola]. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 3/7 

1829, abril, 4. 
Madrid 

Reglament del port franc de Cadis. Dues còpies 
manuscrites de 4 f. cadascuna, una d’elles cosida 
amb fil. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 3/8 

1829, abril, 14. 
Madrid 

Reglament del port franc de Cadis. 2 f. Imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 3/9 

 “Prospecto primivito (sic) trazado para el régimen del 
Puerto franco de Cadiz, presentado y leido en la 
Comision en su segunda reunión”. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 3/10 
 

1833, març, 23. 
Madrid 

Pressupost de la Secretaria d’Estat i del Despatx, 
lliurat per José de Imaz, president de la Comissió 
d’Economies a Antonio de Elola (19 de setembre de 
1833). 2 exemplars manuscrits de 12 f. (foli) i una 
còpia de 20 f. (quart) + 1 f.   

 

CAPSA 24 

Carpeta 4 
Documentació professional d’Antonio de Elola i Acevedo (1760-1840): circulars, oficis i 

correspondència rebuda 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/1 
 

1828, febrer, 29. 
Madrid 

Circular impresa de la Intendència general de l’Exèrcit 
amb reial orde sobre les condicions per a la subhasta 
pública d’utensilis militars (10 de desembre de 1827, 
Madrid). 4 f. Imprès. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/2 
 

1828, juliol, 28. 
Madrid 

Còpia de l’ofici de la Reial Junta de Qualificació i 
Classificació d’empleats de l’administració militar 
adreçat al Secretari d’Estat i del Despatx de la Guerra 
sobre l’abonament de temps de servei a computar per 
a jubilacions i cessaments dins la Hisenda militar. 2 f. 

http://cataleg.bnc.cat/record=b2704732%7ES13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b2704779%7ES13*cat
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Quart. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/3 
 

1828, novembre, 
17. Madrid 

Còpia de l’ofici del Secretari d’Estat i del Despatx de 
la Guerra comunicant al president de la Junta de 
classificació dels empleats de la Hisenda militar una 
reial ordre que tracta del nomenament de vocals per a 
la nova Junta, entre els quals hi ha Antonio de Elola, 
intendent de l’Exèrcit. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/4 
 

1829, març, 12. 
Madrid 

Comunicat d’una ordre reial sobre la formació d’una 
comissió per fer el Reglament del port franc de Cadis 
a Antonio de Elola, feta per Juan Villavicencio. Amb la 
resposta del mateix Elola comunicant-li la seva 
assistència a la comissió per fer el Reglament del port 
franc de Cadis. 3 f. (1 solt). Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/5 
 

[1829?] Còpia simple de la resposta de la Junta 
d’Organització del Cos Administratiu de l’Exèrcit a 
l’Intendent general sobre els fulls de servei dels 
empleats de la Hisenda militar i els abonaments per 
jubilació. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/6 

1833, juliol, 2. 
Madrid 

Ofici de la Comissió d’Economies adreçat a Antonio 
de Elola, comptador general de distribució, convocant 
junta. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/7 
 

1833, agost, 10. 
Palau reial de 
Madrid 

Comunicació sobre la necessitat de rebre dades 
positives relatives a les reformes ja aprovades, feta 
per Francisco de Zea Bermúdez a Antonio de Elola. 4 
p. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/8 
 

1833, agost, 17. 
Madrid 

Ofici de la Comissió d’Economies adreçat a Antonio 
de Elola, comptador general de distribució, convocant 
junta. 2 f. Quart. Esborrany de la nota de baixa pel 
seu estat de salut (1 f.). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/9 

1833, desembre, 
18. Madrid 

Notificació a Antonio de Elola, comptador general de 
distribució, dels nomenaments de José Bénitez, com 
a nou president de la Comissió d’Economies, i de 
José Manuel Aranalde, com a vocal de la Junta, en 
substitució de José de Imaz i Eusebio Dalp, 
respectivament. 2 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 4/10 

1834, gener, 11. 
Madrid 

Ofici de la Comissió d’Economies adreçat a Antonio 
de Elola, comptador general de distribució, convocant 
junta. 2 f. Quart. 

 

CAPSA 24 

Carpeta 5 
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Documentació professional d’Antonio de Elola i Acevedo (1760-1840): correspondència 
enviada (còpies) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 5/1 
 

1833, agost, 14 Esborrany de la petició d’enviament de dades per tal 
d’examinar el pressupost del Ministeri d’Estat al 
primer secretari del Despatx d’Estat, per part 
[d’Antonio de Elola]. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 5/2 
 

1833, agost-1834, 
gener. Madrid 

6 documents relacionats amb el seu relleu laboral. 
Foli i Quart.  
16 d’agost: Esborrany d’una carta d’Antonio de Elola sol·licitant a 
Francisco de Zea Bermúdez, 1er secretari del Despatx d’Estat, el 
seu relleu com a vocal de la Comissió d’Economies, per motius de 
salut. 1f. Foli. 

20 d’agost, Palau reial de Madrid: Notificació de Francisco de Zea 
Bermúdez a Antonio de Elola de l’estat de la seva petició de 
relleu. 2 f. Quart. 

29 d’agost, Madrid: Esborrany de la resposta d’Antonio de Elola. 2 
f. Foli. 

21 de desembre: Esborrany d’una carta d’Antonio de Elola en què 
insisteix en la seva sol·licitud de relleu. 2 f. Foli. 

6 de gener, Palau reial de Madrid: Notificació de Francisco de Zea 
Bermúdez de l’acceptació de la seva substitució en el càrrec. 2 f. 
Quart. 

21 de gener, Madrid: Notificació de la Comissió d’Economies de 
l’admissió de la renúncia. 2 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 5/3 

[ca. 1830]. Vot d’Antonio d’Elola sobre la destinació de Rafael de 
Lezama en la Secretaria d’Hisenda, en base al règim 
d’incompatibilitats signat pel mateix Elola. 2 f. Quart. 

 

CAPSA 24 

Carpeta 6 
Documentació professional d’Antonio de Elola i Acevedo (1760-1840): impresos 

diversos 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/1 
 

1805, gener, 12. 
Barcelona 

Ban de Blas de Aranza i Doile, intendent general del 
Principat de Catalunya, que prohibeix als veïns de 
Barberà [del Vallès] de donar de menjar als 
passatgers i les seves atzembles i d’hostatjar-los. 1 
document. Imprès.  

http://cataleg.bnc.cat/record=b2704914%7ES13*cat
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/2 

1806, agost, 6-
setembre, 20 

2 impresos 
6 d’agost, Mafra: Reial Ordre del príncep regent Joan de Portugal 
referent a la derogació de la duana del port franc de Lisboa. 2 f. 
Foli. Imprès. 

20 de setembre, San Lorenzo [de El Escorial]: Ofici de la 
Secretaria d’Estat sobre la derogació de la duana del port franc de 
Lisboa (6 d’agost de 1806, Mafra). 2 f. Foli. Imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/3 

1819, octubre, 26 Exemplar del Diario de Barcelona (26 d’octubre de 
1819, núm. 299), on surt publicat un reial decret sobre 
la construció d’obres de regadiu a canvi de l’exempció 
de delmes i primícies (30 de setembre de 1819). 8 p. 
Quart. Imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/4 

1822, juliol, 10 Comunicació de la Junta Nacional de Crèdit Públic 
d’un reial decret sobre la rebaixa de sous i pensions 
pagats per l’erari públic (18 de maig de 1822, 
Madrid)). 2 f. Foli. Imprès. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/5 

1824, agost, 17 Exemplar de la Gaceta de Madrid (17 d’agost de 
1824, núm. 103), on surt publicat un reial decret sobre 
premis per serveis militars en temps del Trienni 
Liberal. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/6 

1828, febrer, 25. 
Madrid 

Circular impresa de la Direcció General de Rendes 
que reprodueix una reial ordre sobre el reglament 
d’aranzels a l’exportació i la importació a Amèrica.  4 
f. Quart. Imprès. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/7 

1828, abril, 11. 
Madrid 

Reial decret sobre sous de funcionaris. 8 f. Foli. 
Imprès. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/8 

1830, gener, 26 Exemplar del Diario Mercantil de Cádiz (26 de gener 
de 1830, núm. 4925), on surt publicat l’estat dels 
comptes del port franc de Cadis entre el 30 de maig i 
el 31 de desembre de 1829. 8 p. Quart. Imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/9 

1830, maig, 8 Exemplar de la Gaceta de Madrid (8 de maig de 1830, 
núm. 55), on apareix publicat una reial ordre amb el 
reglament a seguir per part de la Comissió 
d’Endarreriments per a efectuar la liquidació dels 
crèdits de la Casa Reial. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 6/10 

1833, març, 23 Exemplar de la Gaceta de Madrid (23 de març de 
1833, núm. 36), on surt publicat un reial decret 
d’amnistia. 3 f. Imprès 
 

 

CAPSA 24 

http://cataleg.bnc.cat/record=b2704919%7ES13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b2704960%7ES13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b2704970%7ES13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b1818478%7ES13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b2704973%7ES13*cat
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Carpeta 7 
Documentació professional i personal d’Antonio de Elola i Acevedo (1760-1840): varia 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 7/1 

1700/50-1844/49 Antonio d’Elola. Notes diverses de comptabilitat i 
correspondència. 29 unitats. 

 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 7/2 

1826-1833 Cartes, ordres reials, comissions econòmiques, notes 
sobre rendes,  memòries i altres. 1826-1833. 48 
documents. 
 

 

CAPSA 24 

Carpeta 8 
Documentació professional i personal de Joaquín de Elola i Mora (nomenaments, 

permisos, sou, jubilació, administració del patrimoni i Marquesos de Llió) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/1 

1833, abril, 28 Nomenament de Joaquín de Elola oficial sisè de 
l’Arxiu de la Secretaria d’Estat i del Despatx del 
Foment General del Regne. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/2 

1837, maig, 19. El 
Ferrol 

Certificat de baptisme d’Ana de Mella, filla de 
Ambrosio de Mella i Llamas, oficial del Ministeri de 
Marina, i d’Isabel Ascanio i Sillés, batejada el 26 de 
juliol de 1814 a l’església d’Esteiro. Avis paterns: 
Francisco de Mella, comissari de Marina, i Fermina de 
Llamas. Avis materns: Gaspar Ascanio i Isabel Sillés. 
Madrina: Ana Mella. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/3 

1840, desembre, 
18. Madrid 

Ofici de la Secretària del Tribunal Major de Comptes 
donant llicència a Joaquín Elola per casar-se. 2 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/4 

1841, agost, 31. 
Madrid 

Full de serveis de Joaquín de Elola (1833-1842). 6 f. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/5 

1842, abril, 4. 
Madrid 

Diploma acreditatiu del Ministeri de la Governació de 
la Península a favor de Joaquín Elola per haver 
participat, com a membre de la Milícia Nacional de 
Madrid, per frenar el pronunciament de setembre de 
1840. 2 f. Foli. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/6 

1842-1845 Correspondència de Joaquín de Elola dirigida al seu 
oncle el marquès de Llió. 1842-1845. 12 cartes. 
Paper. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/7 

1847, setembre, 
21. Palma 

Certificat de baptisme de Joaquín de Elola, fill legítim i 
natural d’Antonio Elola i Maria de las Mercedes de 
Mora i de Peguera, batejat el 4 de juny de 1812. Avis 
paterns: Pedro de Elola i María Antonia de Azevedo. 
Avis materns: Domingo Félix de Mora, marquès de 
Llió, i M. Cayetana de Peguera. Padrí: Joaquín de 
Mora. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/8 

1852-1861 Rebuts de la contribució territorial que paga Joaquín 
de Elola a l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 1852-
1861. 29 documents. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/9 

1853-1959 Rebuts dels honoraris d’un notari per una escriptura 
d’arrendament (1853), per la missa d’aniversari el 
funeral de Maria Mercè d’Elola (1853), i per treballs 
d’obres i materials (1859). 1853-1859. 3 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/10 

1855, gener, 10. 
Madrid 

Certificat de matrimoni de Joaquín de Elola i d’Ana 
Mella, celebrat el 20 de febrer de 1841, en la 
parròquia de Santa Cruz de Madrid. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/11 

1862, maig, 17. 
Barcelona 

Ofici de la Comptaduria d’Hisenda Pública de 
Barcelona sobre la rectificació del sou que li 
correspon a Joaquín de Elola com a oficial 3r cessant 
de la dita comptaduria. 2 f. i 1 sobre. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/12 

1864, gener, 2. 
Barcelona 

Autorització del canonge vicari general capitular de la 
diòcesi de Barcelona, de la instal·lació d’un oratori a 
la casa de Joaquín de Elola i Mora, marquès de Llió. 2 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/13 

1864, setembre, 7. 
Barcelona 

Certificat mèdic dels metges cirurgians Ruperto 
Mandado i Miguel Krutter que acredita que Joaquín de 
Elola té bronquitis crònica des de l’any 1862. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/14 

1866, juny, 8-18. 
Madrid 

Certificat del Cap d’Administració d’Hisenda Pública i 
Secretari de la Junta de Classes Passives (Manuel 
Esteban Blanco) sobre la pensió de jubilació de 
Joaquín de Elola, com a oficial 3r de la Comptaduria 
d’Hisenda Pública de Barcelona. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/15 

1867, gener, 22. 
Madrid 

Ofici de la secció de Beneficència i Sanitat del 
Ministeri de la Governació que comunica al marquès 
de Llió el seu nomenament com a vocal de la Junta 
de Govern de la Caixa d’Estalvis de Barcelona. 1 f. 
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Quart. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/16 

1867, febrer, 10. 
Barcelona 

Carta de la Junta de Govern de la Caixa d’Estalvis de 
Barcelona de remissió de la credencial de vocal de la 
dita Junta de Govern al marquès de Llió. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/17 

1875, novembre, 
17. Barcelona 

Invitació de l’Alcalde Constitucional de Barcelona, el 
marquès de Ciutadilla, al marquès de Llió a l’acte 
d’agraïment al Capità General Arsenio Martínez de 
Campos per haver aconseguit la pacificació de 
Catalunya. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/18 

[Mitjans del segle 
XIX]. 

Còpia de la petició per tal que li sigui perdonada la 
multa pel retard involuntari en el termini per presentar 
el testament de Joaquim-Domènec de Mora, marquès 
de Llió, en el Registre d’Hipoteques pel repartiment de 
l’herència entre la seva vídua i Joaquín de Elola i de 
Mora. [Mitjans del segle XIX]. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/19 

1811, desembre, 
14. Barcelona 

Còpia del contracte d’arrendament de l’hostal nou de 
Barberà [del Vallès], juntament amb les terres 
contigües i la meitat d’un hort en regadiu situat en el 
riu Ripoll, fet per Teresa Cases, vídua en segones 
núpcies de Pau Cases, a Joan Ferrer i Albareda, 
apoderat general de Caietana de Mora, marquesa de 
Llió, per dos anys, amb un arrendament anual de 300 
lliures pel Nadal. 2 f. Foli. Hi ha una carta de Josep 
Astor al dit Joan Ferrer on el primer afirma tenir el 
contracte d’arrendament signat per la dita Teresa 
Cases (4 de gener de 1812, Barcelona). 2 f. Octau.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/20 

1820, març, 15. 
Barcelona 

Contracte d’arrendament de l’hostal nou de Barberà 
[del Vallès], juntament amb les terres contigües i la 
meitat de l’hort de regadiu situat a la vora del riu 
Ripoll, fet per Teresa Cases, vídua de Pau Cases i 
casada en segones núpcies amb Pau Miquel, i Joan 
Ferrer i Albareda, procurador general de la marquesa 
de Llió, per cinc anys, amb un arrendament anual de 
445 lliures anuals en dos terminis de 222 lliures i 10 
sous cadascun per sant Joan i per Nadal. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 24, 
carpeta 8/21 

1824, octubre, 24 Certificat del ban concessió de tenir hostal a Barberà 
[del Vallès] atorgat a la marquesa de Llió (12 de gener 
de 1805, Barcelona), fet per Josep Avià i Roig, arxiver 
general del Reial Patrimoni en el Principat de 
Catalunya. 6 f. Foli. 
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CAPSA 25 – MONER, BARDAJÍ 

Carpeta 1 
Proves de noblesa 

(1528-1831) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/1 

1528 Còpia del privilegi de cavaller concedit a Juan Pérez 
de Bardají. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/2 

1640 Notificació als jurats de les viles de Castejón, 
Monegros i Pina de l’enviament de Baptista de Bardají 
en representació de Manuel Esteban Castellón.  1 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/3 

[segle XVII] Nota de la descendència d’Alienor Çapata, de 
Sardenya. [segle XVII]. 2 f. Foli. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/4 

1701 Còpia del certificat de noblesa atorgat a Francisco de 
Berthamon, oïdor de la Reial Audiència de Catalunya.  
1701. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/5 

1744 Justificació de noblesa de Lluís de Foixà i Móra. 
Barcelona: Joan Jolis, 1744. Imprès. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/6 

[1749?] Títol de marquès de Llió en la persona de Josep de 
Móra, Catà i Salelles. [1749?]. Imprès. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/7 

1762 Certificat d’infançonia dels Bardají, de Fonz. 
Saragossa, 1762. Imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/8 

1792 Proves de noblesa dels Moner. 1792. 27 f. Foli. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/9 

1793 Declaració de testimonis sobre de noblesa de Carles 
Moner i Puget.  1793. 28 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/10 

1796 Reial provisió executòria  d’infançonia a favor 
d’Alonso Gómez de Alva, senyor del lloc de Buñales 
Saragossa, 1796. Imprès.  [16] p.; 2 f. solt i 1 nota 
mss. sobre el testament d’Anna Altarriba. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/11 

1799 Notificació de la reial ordre sobre l’uniforme de la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda. 1799. Imprès.  

http://cataleg.bnc.cat/record=b2704977%7ES13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b1542666%7ES13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b2661322%7ES13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b2705026%7ES13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b2705029%7ES13*cat
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 1/12 

1831 Expedient de noblesa dels Calderón, de Selaya. 1831. 
50 f. Foli.   

 

CAPSA 25 

Carpeta 2 
Escuts d’armes (S. XIX) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 2/1 

[segle XIX?] Escuts d’armes dels Gualtero. 1 aquarel·la. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 2/2 

[segle XIX?] Escuts d’armes de Gualtero de Tremp. 1 aquarel·la. 
Deteriorat. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 2/3 

[1863] Escut d’armes del Marquès d’Alós. 1 Gravat 
calcogràfic. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 2/4 

[segle XIX?] Escuts d’armes d’Albiano, Sánchez Muñoz, Asensio i 
Beaumont.  1 aquarel·la i guaix. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 2/5 

[segle XIX?] Escut d’armes de Puy del Soler. 1 dibuix a llapis blau. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 2/6 

[segle XIX?] Escut d’armes de Pedro M. Ric i Montserrat, Pueyo i 
Ustáriz. 1 gravat calcogràfic.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 2/7 

[segle XIX?] Escut d’armes de Rafael Duran i de Bastero. 1 
aquarel·la i guaix. 

 

CAPSA 25 

Carpeta 3 
Família Bardají 

Topogràfic Data i lloc Descripció 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 3 

1650-1778 Documentació referent a diversos membres de la 
família Bardají, entre la qual hi ha el certificat de 
serveis de Juan Bautista Bardají, capità d’una 
companyia d’infanteria de soldats de la lleva feta al 
comtat de Ribagorça (31 de desembre de 1650, 
Benabarre), la carta d’agraïment d’Alberto de Bardají 
per la concessió de l’administració de la gràcia de 
l’excusat en el bisbat de Lleida, adreçada al marquès 
de la Ensenada (novembre de 1750, Fonz), i el 
nomenament d’Alberto Lorenzo de Bardají com a 
batlle, alcalde i jutge ordinari de la pardina de Cofita 
(21 d’abril de 1778, Saragossa). 1650-1778. 7 
documents en paper. 

 

CAPSA 25 

Carpeta 4 
Documentació personal dels llinatges Moner i Bardají, principalment 

(S. XVIII-XIX) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/1 
 

1764 Títol de batxiller en dret civil de Carles Moner i Puget, 
expedit per la Universitat d’Osca. 1764. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/2 

[1763] Nota de les despeses de quart curs del dit grau de 
batxiller [1763]. 1 f. Quart. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/3 

1772, març, 21. La 
Seu d’Urgell 

Felicitació de Jacinto de Bardají a la seva neboda 
Ángela de Bardají pel seu matrimoni amb Carles 
Moner. 1772. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/4 

1795 Notificació de Carles Ramon Moner a Juan [de Bas i 
Maranyosa] sobre la presa del castell de la Trinitat, de 
Roses. 1795. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/5 

1798 Reial decret referent a un donatiu voluntari i a un 
préstec patriòtic per mantenir la guerra amb els 
anglesos adreçat a Carles Moner. 1798. 2 f. Imprès. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/6 

1799 Carta d’agraïment del bisbe d’Urgell a Carles Moner 
per haver-lo allotjat a la seva casa d’Isona. 1799. 1 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 1801 Correspondència de l’acord matrimonial entre Javier 

http://cataleg.bnc.cat/record=b2704975%7ES13*cat
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capsa 25, 
carpeta 4/7 

Duran i Descallar i Maria Rosa Moner i Bardají, pactat 
pel seus respectius pares, Antoni de Duran i de 
Basteró i Carles Ramon de Moner i Puget. 1801. 2 
cartes. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/8 

1805, abril, 19. Agraïment del Deà de la Seu d’Urgell a Carles Ramon 
de Moner pel bon tracte dispensat al canonge 
comissionat per a la capbrevació d’Isona. 1805. 1 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/9 

1808, març, 23. 
Madrid. 

Carta de Juan Roseti referent als fets del Motí 
d’Aranjuez i el saqueig de la casa de Godoy. 1808. 2 
f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/10 

1811, setembre, 
23. Berga 

Notificació de Felip Castellet al president de la Junta 
Superior referent al nombre de fusells sortits de les 
fàbriques d’armes [de Berga i de Ripoll]. 1811. 2 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/11 

1811, novembre, 1. 
Berga 

Ban de la Junta Superior [d’Observació i Defensa del 
Principat de Catalunya] contra el desertors, signat pel 
seu vocal Carles Ramon Moner. 1811. 1 f. Imprès. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/12 

1811, novembre, 8. 
Berga 

Nomenament de Carles Ramon de Moner i Puget com 
a director d’armament i de Felip Castellet com a 
sotsdelegat de les fàbriques d’armes de Berga i de 
Ripoll. 1811. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/13 

1811-1815 Passaports concedits a Carles Ramon de Moner, 
vocal de la Junta Superior [d’Observació i Defensa del 
Principat de Catalunya]. 1811-1815. 3 documents en 
paper. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/14 

1812, febrer, 24. 
Olot 

Sol·licitud de Francesc Rovira a la Junta Superior del 
Principat de munició. 1812. 1 f. Quart. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/15 

[s. XIX] Nota per a la sol·licitud de rehabilitació del títol de 
comte de Serra del Nevà [Sierra Navada], concedit a 
Francesc de Moner i de Miret (1677-1730), per part de 
Carles Ramon de Moner. Sense data. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 4/16 

1781-1812 Documentació diversa referent a la Junta Superior de 
Berga (1781-1812). 20 documents en paper. Foli i 
quart. 
 

 

CAPSA 25 

Carpeta 5 
Cartes de germandat 

http://cataleg.bnc.cat/record=b1543355%7ES13*cat
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(1613-1865) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 5 -I 

1613-1798 Cartes de germandat de diverses ordres religioses i 
confraries atorgades a les famílies Balaguer, Bas, 
Duran, Quílez. 1613-1696.  

Cartes de germandat de diverses ordres religioses i 
confraries atorgades a les famílies Bardají, Moner. 
1721-1777.  
31 impresos en paper i 1 manuscrit. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 5 -II 

1801-1865 Cartes de germandat de diverses ordres religioses i 
confraries d’Aragó atorgades a les famílies Bardají, 
Cistué, Moner. 1801-1865. 

37 impresos en paper i 1 manuscrit. 
 

CAPSA 25 

Carpeta 6 
Indulgències 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 6 

1687-1862 Concesió d’indulgències pel res del Rosari i altres 
pregàries. 1687-1862. 13 documents impresos en 
paper. 

Exemplar d’El Áncora (1 de juny de 1855, núm. 1975. 
Imprès. 16 p., que conté la notícia del grau de doctor 
en Jurisprudència de Francesc Xavier Maria de Moner 
y de Siscar.  

 

CAPSA 25 

Carpeta 7 
Documentació de mossèn Jacinto de Bardají (S. XVIII) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 25, 
carpeta 7 

1759-1774 Documentació de Mn. Jacinto de Bardají: llicència per 
celebrar missa (1759), permís per a una escopeta per 
a caçar ([mitjan segle XVIII]), certificat de bona 
conducta (1770), concessió de canongia (1770) i 
nomenament de visitador del bisbe d’Urgell a les 
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parròquies del bisbat (1774). 1759-1774. 5 documents 
en paper.  

 

CAPSA 26 – Moner, Bardají 

Carpeta 1  
Documentació oficial de Joaquim Albert  de Moner i de Bardají 

(1808-1836) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/1 

1808-1809. Fonz  

 

Informes, cartes i llistes de passar revista de la 
companyia militar de què era comandant Joaquim 
Albert de Moner. 13 documents en paper. Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/2 

1808-1845. 
Saragossa  

Passaports militars expedits a favor del tinent coronel 
Joaquim Albert de Moner i de Bardají. 22 documents 
en paper. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/3 

1809 Comunicat del general Joaquim Blake sobre la 
resolució de la Junta Central de concessió del sou del 
grau de Comandant a Joaquim Albert de Moner i de 
Bardají. Calanda, 3 de juny de 1809. Còpia d’una 
petició per ser retirar dels serveis militars a causa de 
malaltia. Tortosa, 1 de maig de 1809. 1 full de notes 
sense data. 5 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/4 

1810. Isona, 
Saragossa 

Nomenament, ofici, passaports i papers del diputat pel 
corregiment de Talarn, Joaquim Albert de Moner. 8 
documents. Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/5 

1812, setembre 4. 
Barbastre 

Ofici i carta d’ordre de Pere Guerrier a la justícia de 
Fonz i altres pel subministrament de llenyes. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/6 

1813, octubre 30. 
Saragossa  

Nomenament de Joaquim Albert de Moner com a 
diputat suplent de la província d’Aragó. 1 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/7 

1815-1816. Fonz, 
Lazán 

Oficis del Marquès de Lazán, capità general d’Aragó, 
al tinent general retirat Joaquim Albert de Moner, 
sobre la rehabilitació del seu exercici i la concessió 
d’honors, concedits pel rei. 10 f. Foli i quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/8 

1815-1830. 
Saragossa, Fonz  

Causa i certificació de la sentència sobre la conducta 
política i purificació de Joaquim Albert de Moner. 5 f. 
Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/10 

1820, maig 13. 
Saragossa 

Oficis del nomenament de diputat suplent del regne 
d’Aragó i comunicació pel governador Luis Veyan a 
favor de Joaquim Albert de Moner i de Bardají. 4 f. 
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Quart. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/10 

1820-1822. Fonz 

 

Papers relatius a la comandància del tinent general 
Joaquim Albert de Moner de la milícia nacional de la 
vila de Fonz. 18 f. Foli i quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 1/11 

1836. Fonz  Comunicats i  oficis sobre assumptes militars de 
Joaquim Albert de Moner i de Bardají. 6 f. Foli i quart.  
 

 

CAPSA 26 

Carpeta 2 
Documentació oficial: títols de Joaquim Albert de Moner i de Bardají 

(1805-1809) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 2/1 

1805, gener 15. 
Madrid 

Títol de secretari supernumerari del Secret del Sant 
Ofici de Barcelona amb entrada i exercici en el mateix 
a favor de Joaquim Albert de Moner i Bardají, fet per 
l’inquisidor general de Catalunya. Ramon Josep 
d’Arce. 1 f. de 300 x 420 amb segell de paper. I carta 
de petició (1 f.).  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 2/2 

1806, maig 3. 
Barcelona  

Certificat d’admisió d’acadèmic supernumerari de 
Joaquim Albert de Moner, secretari del Sant Tribunal 
de la Inquisició de Catalunya, a la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona, signat per Fèlix Prats i 
Santos, Baró de Serrahí, marquès de Cordelles. 1 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 2/3 

1808-1809. Fonz  Grau de Comandant concedit pel capità general 
d’Aragó, Josep de Palafox, marquès de Lazán, al 
capità de la companyia de Fonz, Joaquim Albert de 
Moner. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 2/4 

1809, maig-juny. 
Sevilla, Calanda  

Llicència absoluta per retirar-se del reial servei militar 
concedida al tinent coronel Joaquim Albert de Moner i 
de Bardají des de Sevilla. Concedida pel rei  Ferran 
VII, en nom de la Junta Suprema Central i ofici del 
comunicat. 3  f. Foli i quart. 

 

CAPSA 26 

Carpeta 3 
Comptes i despeses (S. XVIII-XIX) 
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 3/1 

1796, maig-juny. 
Osca 

Rebuts i comptes de les despeses del grau de 
llicenciat i doctor en lleis de Joaquim Albert de Moner i 
de Bardají. 6 f. de diverses mides. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 3/2 

1804, setembre 22. 
Barcelona 

2 rebuts de les despeses fetes amb motiu de l’entrada 
de secretari supernumerari de Joaquim Albert de 
Moner. 2 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 3/3 

1811, gener 10. 
Fonz  

Quadern dels subministraments fets per diversos 
veïns, per a la manutenció de les tropes instal·lades al 
poble de Fonz amb motiu de la Guerra de la 
Independència. I abonament posterior fet per  
resolució de la Junta General de 10 de gener de 
1811. 30 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 3/4 

1822, octubre-
novembre. Fonz 

Llistes i documents relacionats amb l’avituallament fet 
pels veïns de la vila de Fonz a les tropes dels exèrcits 
realistes. 10 f. Foli i quart. 

 

CAPSA 26 

Carpeta 4 
Vària: Joaquim Albert de Moner i Bardají (1822-1824) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 4/1 

1822, maig 5. 
Vilamunt  

Comissió de l’Ajuntament de la vila de Vilamunt per 
verificar les quitacions de fruits del Sr. Joaquim Albert 
de Moner destinades als beneficiats de la Nostra 
Senyora de la Pietat de la ciutat d’Urgell. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 4/2 

1824. Saragossa, 
Fonz 

Escrits i diligències sobre amenaces i atacs patits per 
Joaquim Albert de Moner a la vila de Fonz. 2 
documents en paper. Foli. 

 

CAPSA 26 

Carpeta 5 
Documentació familiar (llinatges Moner i Bardají, principalment) 

Capítols matrimonials (1671-1848) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 1671, agost, 10. Còpia simple dels capítols matrimonials atorgats entre 
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capsa 26, 
carpeta 5/1 

Vilafranca del 
Penedès 

Joan Moner i Bassedes i Magdalena Miret. 1 
document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/2 

1732, abril, 25. 
Fonz  

Capitulacions matrimonials entre Pedro de Cistué 
(fiscal) i Ana Ejea. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/3 

1769, agost, 2. 
Tamarit 

Certificat que afirma els capítols matrimonials entre 
José de Cistué i Antonia d’Ejea. 1 document. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/4 

1772, octubre, 19. 
Fonz  

Còpia de les capitulacions matrimonials de Carles 
Ramon de Moner i Àngela Bardají. 2 documents (1 
deteriorat).  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/5 

1801, maig, 21. 
Rivellas 

Còpia de la capitulació de matrimoni entre Francesc 
Xavier de Duran i Maria Rosa de Moner i de Bardají 
amb data de 18 de juliol de 1806. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/6 

1806, juliol, 18. 
Barcelona 

Capítols matrimonials (1783) entre Ramón Siscar i 
María Antonia de Calderón. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/7 

1810-1839. Fonz Capítols matrimonials i documents relacionats de la 
família Moner, Joaquim Albert de Moner i Joaquina 
Guinión; Joaquim Maria Sulla i Joaquima de Moner i 
Siscar. 4 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/8 

1820, abril, 1. Osca Còpia capitulació matrimonial (1817) atorgada entre 
Joaquim Albert i Moner i Maria Carme de Siscar.  1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/9 

1855, octubre, 31. 
Barbastre 

Capitulacions matrimonials entre Cándido de Baselga  
i Caterina de Moner i de Siscar. 1 document. 
 

Testaments (1736-1848) 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/10 

1736, maig, 31 – 
Camprodon, 
Vilafranca del 
Penedès 

Còpia simple del testament (1726) de Magdalena de 
Moner i de Miret, vídua de Joan Moner i Bassedes. 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/11 

1780-1790. Fonz, 
Isona 

Testaments incomplets d’Àngela Bardají. 2 
documents.   
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/12 

1848, novembre, 
26. Fonz 

Testament de Maria Joaquima de Moner i Siscar. 1 
document. 

Herències (1816-1846) 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 

1816-1846  Escriptures de la casa Bardají, heretaments i 
propietats. 4 documents en paper 
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carpeta 5/13  
Vària (s. XIX) 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/14 

1828, febrer, 15. 
Fonz 

Certificat de poder especial atorgat per Joaquim 
Albert de Moner i de Bardají als seus fills menors. 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/15 

1836, octubre, 12. 
Isona 

Repartiment d’aigües de la font de la plaça de la vila 
d’Isona. 1 document.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/16 

1844-1846. Fonz Obligacions que posa Joaquim Albert de Moner sobre 
l’ús d’una terra seva als seus veïns de la vila de Fonz. 
2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/17 

1847, maig, 10. 
Vilafranca del 
Penedès 

Còpia del certificat del judici de conciliació (1748) 
celebrat entre Joaquim Manel Moner i Antoni Díaz. 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 5/18 

Sense data  Autos de la causa entre Josep Cistué i Joaquim Albert 
de Moner, Mariano Clavera i Josep Ríos. 6 . Foli.  
 

 

CAPSA 26 

Carpeta 6 
Documentació personal d’Antoni de Moner i Pons  

Certificats (1754-1768) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/1 

1754, juny, 13. 
Cervera 

Certificat expedit per Francesc Ganyet de la 
Universitat de Cervera en què consten els cursos de 
filosofia, aplicació i habilitat en literatura d’Antoni de 
Moner i Pons. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/2 

1754, juny, 19. 
Barcelona 

Certificats i testimoni subscrit per 5 notaris en què 
consta que Antoni de Moner i de Pons, doctor en lleis, 
ha fet la passantia durant cinc anys a l’estudi del 
magistrat Josep Pla i Mitjà. 4 f. Foli. + 1 f. imprès 
(19.07.1754). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/3 

1754, juliol, 19. 
Barcelona 

Còpia subscrita per cinc notaris de Barcelona on 
consta el grau de batxillerat en dret canònic d’Antoni 
de Moner i de Pons. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/4 

1755, gener, 30. 
Barcelona 

2 certificats de l’escrivà de cambra, Francesc Prats i 
Matas, on consta que Antoni de Moner i de Pons fou 
admès com advocat a la Reial Audiència de 
Barcelona. 2 documents. 

BC-Alòs-Moner, 1755, maig, 23. Còpia subscrita per cinc notaris de la certificació 
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capsa 26, 
carpeta 6/5 

Barcelona expedida per l’escrivà de cambra, Francesc Prats i 
Matas, on es fa constar que en el llibre de matrícula 
d’Advocats, ha ingressat el batxiller en dret canònic 
Antoni de Moner i de Pons. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/6 

1761, gener, 2. 
Barcelona 

Certificació de Damià Sumalla del bisbat de Barcelona 
en què dona fe de la bona conducta de l’acòlit Antoni 
de Moner i Pons. 2 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/7 

1768, desembre, 
22. Isona 

Certificat on es constata que Carles de Moner i de 
Pons atorga poders al batlle Francesc Brescó per 
governar les seves terres. 1 f. Foli. 

Certificacions notarials (1750-1754) 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/8 

1750, juny, 18. 
Barcelona 

Certificat de bona conducta del clergue Antoni de 
Moner i de Pons, atorgat pel rector d’Isona, subscrit 
per 5 notaris. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/9 

1754, febrer, 19. 
Barcelona 

Presentació i col·lació del benefici de Joan Baptista 
de la parròquia d’Isona a favor d’Antoni de Moner i de 
Pons, certificació subscrita per 5 notaris. 2 f. Foli.. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/10 

1754, juny, 13. 
Barcelona 

Certificació donada pel secretari de la Universitat de 
Cervera on consta els actes literaris dels cursos de 
filosofia d’Antoni de Moner i de Pons, subscrita per 5 
notaris. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/11 

1754, juny, 19. 
Barcelona 

Títol expedit a la Universitat de Gandia del Grau de 
Doctor en Dret canònic del batxiller Antoni de Moner i 
de Pons, subscrit per 5 notaris. 4 f. Foli. 

Títols (1747-1748) 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/12 

1747, octubre, 8. 
Osca 

Títol de Grau de Batxillerat expedit pel rector de la 
Universitat d’Osca, Andrés Cabrera, a favor d’Antoni 
de Moner i de Pons. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 6/13 

1748, abril, 2. 
Gandia 

Títol expedit pel rector de la Universitat de Gandia, 
Ignasi Joan, del Grau de doctor en Dret canònic a 
favor d’Antoni de Moner i de Pons. Pergamí.  

 

CAPSA 26 

Carpeta 7   
Documentació de Carles i Antoni de Moner i de Pons 

Rebuts i despeses  
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/1 

1731-1740. Rialp Rebuts de les despeses fetes per Carles i Antoni de 
Moner i Pons durant els seus estudis de llatí. 9 
documents. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/2 

1791, maig-juny. 
Barcelona  

Comptes del funeral d’Antoni Moner i Pons. 3 f. Foli.  

Cartes i sol·licituds 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/3 

1772, abril, 3. Fonz  Albert Llorenç de Bardají s’adreça a Carles Moner i de 
Pons amb motiu del casament acordat dels seus fills, 
Carles Ramon de Moner i Àngela Bardají. 1 carta. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/4 

1772, desembre, 
12. Madrid 

Antoni Veyan, conseller de Castella, s’adreça a la 
seva neboda Angeles de Bardají i Ric. 1 carta. 2 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/5 

1793, agost, 20. 
Llarvén 

Els vassalls del lloc de Llarvent s’adrecen a Carles de 
Moner i Pons demanant protecció en cas de plet i 
denúncia per usos de pasturatge. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/6 

[s. XVIII]. Madrid  

 

Còpia d’una sol·licitud d’Antoni de Moner i de Pons 
adreçant-se al rei i demanant que, en atenció als 
mèrits del seu avi, Francesc de Moner i de Miret, 
l’afavoreixi recomanant-lo per alguna vacant 
eclesiàstica. 2 f. Foli. 

Vària 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/7 

1773, maig, 18. 
Madrid 

Relación de méritos del doct. D. Antonio Moner y de 
Pons, abogado de la Real Audiencia de Barcelona. 
Madrid: [s.n.], 1773. [4] p. Imprès (3 exemplars). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/8 

1786, agost, 8. 
Isona 

Reconeixement de la fundació de misses feta per 
Antoni de Moner i de Pons a l’església d’Isona pel 
vicari i beneficiats. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/9 

[s. XVIII?] Còpia de les notes escrites de Joan Moner i d’Amorós 
relatives a dades genealògiques de la seva família. 4 
f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 26, 
carpeta 7/10 

[s. XIX] - Isona Nota en què Joaquim Albert de Moner reclama cobrar 
6.000 rals a causa del perjudicis causats pels 
carlistes.1 f. 
 

 

CAPSA 27 - MONER 

Carpeta 1 
Documentació personal de Joaquim Albert de Moner i de Bardají 

Certificats 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 1796, desembre, 6. Certificació del notari de Saragossa, Joaquim de 

http://cataleg.bnc.cat/record=b2710038%7ES13
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capsa 27, 
carpeta 1/1 

Saragossa  

 

Lasala, on consta que Joaquim Albert de Moner va 
cursar en aquella universitat, dos cursos de lleis de 
canones i dos cursos més a la de Osca havent 
obtingut el grau de batxiller en lleis. 3 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/2 
 

1804, desembre, 
13. Madrid  

 

Certificació expedida pel secretari de la Inquisició, 
Josep Casal, de les proves de Noblesa fetes per 
Joaquim Albert Moner i de Bardají i la seva aprovació 
del Consell General per tal que pugui ser i sigui dit 
Ministre Oficial del Sant Ofici de la Inquisició. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/3 

1816, maig, 12. 
Osca 

Certificació donada pel canonge secretari de la 
Universitat d’Osca dels graus i cursos guanyats en 
ella per Joaquim Albert de Moner. 3 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/4 

1818, juliol, 29. 
Barcelona 

Certificació feta per Casimir Francesc Barrenecho de 
la còpia del títol de nomenament de Joaquim Albert 
de Moner com a acadèmic de la Reial Acadèmia 
Bones Lletres de Barcelona. 2 còpies literals. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/5 

1831, juny, 6. Isona Joaquim Albert de Moner certifica un fets esdevinguts 
el 1827 en els quals Agustín Sesé l’ajudà. 1 foli.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/6 

1883, setembre, 
23. Fonz  

 

Certificacions de bona conducta de tinent general 
Joaquim Albert de Moner. Còpies i sol·licituds per la 
concessió de la seva rehabilitació i purificació. 3 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/7 

1896, desembre, 
18. Saragossa 

Certificacions en favor de Joaquim Albert de Moner i 
Bardají d’haver estat admès a l’Acadèmia Jurídico-
Pràctica Aragonesa. 2 f. Foli. 

Correspondència i sol·licituds 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/8 
 

1804, juliol, 11. 
Barcelona  

 

Carta del Secretari de la Inquisició dirigida en nom de 
l’Arquebisbe de Saragossa, Inquisidor General, a 
Joaquim Albert de Moner i de Bardají, comunicant-li el 
nomenament fet al seu favor de Secretari 
supernumerari. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/9 

1806, febrer, 28. 
Barcelona 

Carta dirigida pel Baró de Serrahí en nom de 
l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona a Joaquim 
Albert de Moner participant-li la seva. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/10 

1809, abril, 4. 
Tarragona  

Ban del capità general, marquès de Lazán demanant 
que els justícies municipals obeeixin les ordres del 
comandant Joaquim Albert de Moner. 2 documents.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/11 

1808, octubre, 22. 
Saragossa  

Carta del brigadier José de Sangenís dirigida al 
comandant dels ports de Plan i Bielsa, Joaquim Albert 
de Moner. 1 f. Quart.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/12 

1813-1824 . Fonz  Cartes dirigides al capità Joaquim Albert de Moner. 5 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/13 

1815, setembre, 5. 
Saragossa 

Sol·licitud dirigida a l’alcalde i a l’ajuntament de la 
ciutat de Barbastre per Joaquim Albert de Moner per 
tal que es concedeixi una certificació sobre la seva 
conducta política i fets militars.  4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/14 

1817-1819. 
Saragossa 

Còpies de cartes entre el marquès de Lazán, capità 
general d'Aragó, i Joaquim Albert de Moner. 6 
documents. 11 f. Quart i octau. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/15 
 

1817-1820.  

 

Còpies de cartes del capità general al tinent general 
Joaquim Albert de Moner, notes i documents sobre la 
reclamació de Joan Santiago Joulieu de nacionalitat 
francesa. 18 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/16 

1821. Madrid, 
Toledo 

2 cartes adreçades a Joaquim Albert de Moner. Una 
d’Alonso Linieves en què es parla sobre alguns 
esdeveniments en l’epoca dels liberals. 3 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/17 

1822 

 

Sol·licituds de la Junta de Partíceps Laics del Bisbat 
d’Urgel i cartes sobre l’elecció de Joaquim Albert de 
Moner per formar part de la dita Junta.. 5 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/18 

1822-1823. Fonz Eximició en favor de Joaquim Albert de Moner per 
exercir l’alcaldia a la vila de Fonz. 14 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/19 

1822-1837.Tamarit, 
Vall-llebrera 

3 cartes adreçades a Joaquim Albert de Moner 
relacionades amb el cobrament del delme i pillatge.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/20 

1831, juliol, 23. 
Talarn 

Carta de Josep Gil dirigida al batlle de Vilamunt en 
què manifesta una queixa sobre l’ús d’aigües per part 
del tinent coronel Joaquim Albert de Moner en el lloc 
dit Saverneda. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/21 

1834, març, 30. 
Osca  

 

Carta del subdelegat de província, Francesc Rom y 
Gamboa, dirigida a Joaquim Albert de Moner 
demanant-li informació sobre l’estat de l’administració 
per al millor govern del país. 1 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/22 

1852-1853. 
Saragossa, Osca 

Sol·licituds i papers relatius a les concessions de 
passaport militar a favor de Maria del Carme de 
Siscar, vídua del tinent general Joaquim Albert de 
Moner. 3 f. Foli. 

Vària 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/23 

1645-1792.  Còpies del s. XIX de certificacions relacionades amb  
membres de la família Moner (Rafael de Moner i 
Puigmarí, Francesc de Moner i Puigmarí, Francesc de 
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Monr i de Miret). 13 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/24 

1686-1689. 
Andorra 

Actes de presa de possessió i jurament del càrrec 
d'Antoni Moner i Bassedes, canonge de la Seu 
d'Urgell, com a veguer o jutge ordinari de la Seu 
d'Urgell i de les Valls d'Andorra. 2 f. Foli.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/25 

1823-1837. 
Barcelona, 
Saragossa, Osca, 
Fonz 

Oficis adreçats al tinent coronel Joaquim Albert de 
Moner i Bardají relacionats amb l’ordre públic. 1823, 
1833, 1834, 1835, 1837. 19 f. Quart.   
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/26 

1830, maig, 20. 
Barbastre 

Certificat de baptisme de Manuel Antonio Sazatornil 
(1800).  1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/27 

1848, febrer, 27. 
Barcelona 

Cèdula d’agregació de Maria del Carme Siscar i de 
Monner a la venerable congregació de senyores de la 
Buena Muerte establerta a l’Església de Sant Joan de 
Jerusalem. 1 f. Imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 1/28 

1848, abril, 2. 
Saragossa 

Rebuts de l’Academia Juridico-Práctica Aragonesa. 2 
f.  

 

CAPSA 27 

Carpeta 2 
Documentació miscel·lània procedent del llinatges Moner i de Bassedas  

(S. XVII-XIX) 
 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/1 

1602, setembre, 
18. Figuerola 
d’Orcau 

Venda de dues peces de terra situades a Conques 
feta per Pere de Lluna a Jaume d'Amorós. 3 f. Foli + 1 
f. amb anotacions genealògiques, entre les quals la 
vinculació amb el Papa Luna (Foli). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/2 

1653, abril, 23. 
Ripoll 

Súplica feta per fra Rafel de Moner i de Bassedas al 
prior del monestir de Ripoll, Gaspar Grau, per obtenir 
la concessió i poder cobrar els drets corresponents al 
seu càrrec de refetorer del Monestir de Ripoll. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/3 

1653, novembre, 
28. Barcelona 

Lletres eclesiàstiques signades per fra Jaume Meca, 
abat del monestir de San Salvador de Breda de l’orde 
de Sant Benet. 1 f. conté segell en paper.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 

1670, gener, 15. Certificat d’Agustín de Goiri Eguiluz, comptador de 
guerra de Catalunya, en què es constata que l’alferes 
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carpeta 2/4 Barcelona Francesc de Moner Bassedas passa a servir com a 
soldat a la companyia de cavalls del baró de Llinars 
del terç d’Osuna. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/5 

1676, novembre, 
27. Barcelona  

Certificat de bones pràctiques realitzat pel sergent 
Cristòfol Lledó a favor de Francesc de Moner i de 
Bassedas que havia estat empresonat a Montpeller. 2 
f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/6 

1676, novembre 
28. Barcelona 

Certificat signat pel comptador dels terços de 
Barcelona, Francesc Soler, on consten els serveis 
militars de Francesc de Moner i de Bassedas. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/7 
 

1676, novembre, 
28. Barcelona 

2 certificats sobre el comportament militar de 
Francesc de Moner i de Bassedas. Un subscrit a 
Barcelona (28/11/1676) i l’altre a Girona (27/05/1675). 
2 documents. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/8 

1679, juliol, 30. 
Madrid 

Reial ordre de Carles II dirigida al comte de Melgar, 
capità general de l’Estat de Milà, gratificant amb 25 
escuts mensuals a Francesc de Moner i de Bassedas. 
2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/9 

1680, juliol, 11. 
Barcelona 

Llicència concedida per Francesc d’Oms i Santpalau, 
batlle de Catalunya, a favor de Joan de Moner 
Bassedas, per cercar unes mines al terme de 
Setcases. 1 f., segell de paper. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/10 

1681, març, 29. 
Camprodon 

Possessió del benefici de Sant Sebastià per Antoni de 
Moner Bassedas. 4 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/11 

1681, juny, 1. 
Brussel·les 

Còpia de l’ordre d’Alexandre Farnesse, príncep de 
Parma, per tal que Francesc de Moner i de Bassedas 
pogués accedir a la “compañía de corazas” de la 
Guàrdia de Brussel·les. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/12 

1681, juliol, 19. 
Isona 

Testament de Josep d’Amorós i d’Ardanuy, donzell, 
de la vila d’Isona, fill de Pere Amorós, mercader i 
d’Adriana Amorós i d’Ardanuy. 4 f. Foli.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/13 

1682, juliol 20. 
Brussel·les 

Llicència de sis mesos, atorgada per Enrique Carreto, 
marquès del Carreto y Grana, governador i capità 
general dels Països Baixos, a  Francesc de Moner i 
de Bassedas, per poder anar a Catalunya a prendre 
possessió de la seva herència. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/14 

1682, juliol, 21. 
Brussel·les 

Certificat de Gaspar de Vaus, on consta el temps de 
servei i la seva remuneració, a l’exèrcit de Flandes, de 
Francesc de Moner i de Bassedas. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 

1687, gener. Sant Còpia del memorial de fra Pere de Moner i de 
Bassedas, monjo del monestir de Sant Cugat del 
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carpeta 2/15 Cugat del Vallès Vallès, sol·licitant ser ascendit en atenció als seus 
mèrits i els de la seva família. 2 f. Quart.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/16 

1687, setembre, 
10. Barcelona 

Certificat realitzat pel comptador general de l’exèrcit, 
Manuel Rodríguez Bravo, dels serveis prestats per 
Francesc de Moner i de Bassedas. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/17 

1689, setembre, 
28. Girona 

Relació dels serveis prestats pel capità Francesc de 
Moner i de Bassedas, signada per Antonio Bodeguer. 
2 f. Foli. 1 instància demanant ser graduat capità. 2 f. 
(Quart).  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/18 

1690, abril, 19. 
Barcelona 

Llicència del duc de Villahermosa per a Francesc de 
Moner i de Bassedas, per tal que pogués retirar-se a 
casa seva per curar-se. 2 f. Foli. Certificat mèdic de 
1682, d’un metge de Brussel·les. 1 f. Foli.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/19 

1704, gener, 10. 
Ripoll 

Inventari dels béns de Rafel de Moner i de Bassedas, 
abat de Ripoll, deixats a la seva mort. 6 f. Foli.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/20 

1723. Camprodon Escriptura de la pensió vitalícia familiar atorgada a 
Llàtzera de Moner, canongessa de Sant Bartomeu de 
Bell-lloch de la vila de Peralada. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/21 

1724. Ripoll Sol·licitud realitzada per Magdalena Moner i de Miret 
a l’abat de Ripoll per a la concessió d’un cens en 
favor del seu cunyat Rafel de Moner i de Bassedas. 4 
f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/22 

1731, gener, 5. 
Talarn  

Acord sobre una donació entre Joan de Moner i 
d’Amorós i de Bassedas, habitant de Castellnou, i 
Emerenciana d’Amorós de la vila d’Isona. 2 f. Foli. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/23 

1764, gener, 9. 
Ripoll 

Donació dels béns com a conseqüència dels vots 
d’humilitat fets per fra Rafel de Moner i de Bassedas 
en el monestir de Ripoll. 4 f.  Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
Carpeta 2/24 

1779, gener, 9. 
Conques 

Nomenament d’Antoni de Moner i de Pons, natural de 
la vila d’Isona i domiciliat a la ciutat de Barcelona, 
com a procurador de la vila de Conques. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/25 

1829, maig, 21. 
Talarn  

Còpia de la resolució en favor de Joaquim Albert de 
Moner i de Bardají, sobre l’ús privatiu i exclusiu de les 
aigües del terme d’Isona. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/26 

1831, novembre, 4. 
Saragossa 

Proves de noblesa de Maria Rosa de Moner i Siscar, 
natural d’Isona, filla de Joaquim Albert de Moner i de 
Maria del Carmen de Siscar, per ingressar al monestir 
de Santa Maria de Sixena, de l’orde de Sant Joan de 
Jerusalem. 1 quaden cosit (44 f.) Foli. 

BC-Alòs-Moner, 1833, agost, 27. Petició del llicenciat Domingo de San Martín a 
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capsa 27, 
carpeta 2/27 

Ágreda Joaquim de Moner sobre un pagament relatiu a l’obra 
pia de Fernando de Castejón. 2 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/28 

1833, desembre, 5. 
Conques 

Cessió en emfiteusi d’un tros de terra de Joaquim de 
Moner, tinent coronel d’infanteria, de la vila de Fonz, a 
Joan Abella, pagès, habitant de la vila de Sant 
Salvador de Toló. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/29 

[1842, novembre] Nota sobre 5 escriptures remeses en data de 
novembre de 1842. 1 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/30 

1845, novembre, 
18. Barcelona 

Cessió de poder de Maria Rosa de Duran i de Moner, 
vídua de Francesc Xavier de Duran i de Descatllar al 
seu nebot Joaquim de Moner i de Siscar, veí de Fonz, 
per gestionar el cobrament que li correspongui dels 
béns del seu cosí Joaquín Cistué, canonge de la 
catedral de Saragossa, cosí seu. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/31 

1845-1846. Fonz Expedient amb certificats i documentació relativa al 
testament de Joaquim Albert de Moner i de Bardají. 1 
quadern cosit (25 f.). Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/32 

1849, febrer 25. 
Lleida 

Joaquim Manuel de Moner, de la vila de Fonz, 
confessa haver rebut de l’Ajuntament de la ciutat de 
Lleida, 500 lliures i 1000 lliures barceloneses per raó 
d’un censal mort, per adquirir blat. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/33 

1851. Tremp  Certificats en relació a la sentència de 1829, de 
Joaquim Albert de Moner i de Bardají, del corregiment 
de Talarn, contra Josep Riart, d’Isona, en relació a 
l’ús privatiu i exclusiu de les aigües d’Isona en favor 
del dit Moner. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/34 

1848-1852. 
Estadilla 

Certificats en relació al testament de Carles Ramon 
de Moner i de Puget, d’Isona, demanats per Joaquim 
Manuel de Moner i de Siscar. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/35 

1854, gener, 19 Notes de Joaquim Manuel de Moner i de Siscar sobre 
escriptures i poders de la seva hisenda. 4 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/36 

1862, desembre, 
15. Isona 

Còpia del testament de Magdalena de Moner i 
d’Amorós, muller de Francesc de Moner i de Miret, de 
la vila d’Isona (16 de juny de 1707). 4 f. Foli + 1 rebut 
de 1862 del registre d’hipoteques. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/37 

1866, desembre, 
11. Tremp 

Certificat del registrador de la propietat del partit 
judicial de Tremp, sol·licitat per Joaquim Manuel de 
Moner i de Siscar relatiu al testament dels seus pares. 
4 f. Foli.    

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 

1868, agost 10. Certificació sol·licitada per Joaquim Manuel de Moner, 
de la vila de Fonz, de l’expedient relatiu al testament 
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carpeta 2/38 Tamarit  del seu pare Joaquim Albert de Moner i de Bardají, 
registrat el 1846. 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/39 

s. XIX  Notes de reconeixements econòmics vinculats a la 
causa pia de les donzelles, de la casa Amorós. 1 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/40 

s. XVII-XIX Còpies de documents dels Moner, còpies de 
testaments, capítols matrimonials, i notes diverses, 
algunes relatives al Francesc de Moner i de 
Bassedas. 7 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 2/41 

Sense data.  Isona Còpia amb anotacions dels capítols matrimonials 
entre Carles de Moner i Àngela de Bardají. 9 f. Foli.  
 

 

CAPSA 27 

Carpeta 3 
Correspondència i vària (S. XVII-XIX) 

Correspondència 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 3/1 

1672, maig, 10. 
Barcelona  

Carta de Gabriel de Llúpia a Juan de Moner, de 
Camprodon, per tal que doni instruccions al nou 
governador. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 3/2 

1687, maig, 17. 
Barcelona 

Carta de Josep Galceran de Pinós i Rocabertí a 
Antoni de Moner Bassedas, en què remet una procura 
de la seva mare per quan es puguin cobrar les 
pensions corresponents. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 3/3 

1692, setembre 26. 
Barcelona 

Carta de Rafel de Moner i de Bassedas, abat de 
Ripoll, a Magdalena de Miret, en què l’aconsella 
respecte el matrimoni del seu fill, Francesc de Moner i 
de Miret amb Magdalena d’Amorós, nebot de l’abat. 2 
f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 3/4 

1828, novembre, 8.  
Ripoll 

Carta de Josep Raguén a Joaquim de Moner, en què 
dona notícia dels diferents càrrecs de Rafael de 
Moner i de Bassedas, abat de Ripoll. 2 f. Quart. 

Vària 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 27, 
carpeta 3/5 

Segle XIX Vària. Escut heràldic de la casa de Moner (aquarel·la i 
guaix); 1 esquela de Maria del Carmen de Siscar 
traspassada el 30 de maig de 1868 i 8 f. (quart) de 
textos literaris adreçats, entre altres a Benet XIII 
(Papa Luna).   
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CAPSA 28 - MONER 

Carpeta 1  
(1326-S. XVII) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 1/1 

1326, juny, 20  Bernat Isern, sènior, mercader, ciutadà de Barcelona, 
estableix en emfiteusi a Bernat Ferrer, sabater, 
ciutadà de Barcelona, un hort amb arbres i aigua, 
situat a Sant Daniel, dins de la muralla nova de 
Barcelona, a la vora del portal de Sant Daniel o de les 
menoresses, que té per Tomassa, filla i hereva de 
Guillem de Casals, i pel seu marit Berenguer dels 
Pujol, apotecari i ciutadà de Barcelona, i que tenen a 
la vegada pel monestir de Santa Eulàlia del Camp, a 
canvi d’un cens de dos morabatins d’or pel Nadal, i 
100 sous de moneda de tern de Barcelona d’entrada. 
Carta partida al marge superior. Pergamí. R. 29425. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 1/2 

1326, juny, 20 Duplicat de l’anterior. Carta partida per ABC al marge 
superior. Al dors: "4"; "Stabliment"; "1326" i altres 
anotacions. Pergamí. R. 29426.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 1/3 

1381, abril, 1. 
Barcelona 

Violant, esposa de Pere de Sitjar, doctor en lleis, 
ciutadà de Barcelona, i filla dels difunts Miquel de 
Torre, ciutadà de Barcelona, i de la seva esposa 
Margarida, ven a Berengueró Martí, mercader, ciutadà 
de Barcelona, fill de Berenguer Martí, també 
mercader, ciutadà de Barcelona, un hort amb arbres, 
que té per l’Almoïna de Barcelona, situat a la ciutat de 
Barcelona, darrere de la casa de Pere Vendrell, 
mercader, al carrer anomenat de Bonanat Sabater, 
prop del forn de l’hereu de Bernat Durfort, per 4.000 
sous de moneda de tern de Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 1/4 

1473, octubre, 11. 
Barcelona/1473, 
novembre, 2 

Antoni Sadurní, brodador, Joan Rufes, batifuller d'or i 
d'argent, Joan Domènec, tatxer, Joan del Bosc, 
fiveller, Benet Madrenc, “brocareius proceres”, Joan 
Pere, brodador, Jaume Vergós, pintor, Bernat Rigau, 
seller, tots obrers, ciutadans de Barcelona i 
administradors de la confraria de Sant Esteve dels 
Freners de la ciutat de Barcelona, hereva universal 
del difunt Jaume Romà, mercader, també ciutadà de 
Barcelona, reconeixen haver rebut de Bernat Oliver, 
menor de dies, mercader, ciutadà de la dita ciutat, 29 
lliures de Barcelona pel preu d’unes cases amb dos 
portals, situades al carrer Nou, prop del carrer dit de 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28915&valuesearch=29425&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28916&valuesearch=29426&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Bonanat Sabater, que tenen per Ramon de Pla, 
ciutadà de Barcelona, a cens de tres morabatins 
alfonsins anuals d’or. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 1/5 

1603, juny, 25. 
Barcelona 

Joaquim Soler, causídic, ciutadà de Barcelona, ven a 
Bartomeu Bosser, mercader, ciutadà de Barcelona, 
unes cases que té en emfiteusi per Felip de Roger i 
de Vallseca, donzell, domiciliat a Barcelona i a la vila 
de Calella, situades en el carrer dit d’en Corretger, de 
Barcelona, per 385 lliures de Barcelona. Segueix 
àpoca de la venda de la mateixa data. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 1/6 
 

[Segona meitat del 
segle XVII] 

 

Nota de dos documents notarials redactats per 
Francesc Reverter, notari de Barcelona (1 d’octubre 
de 1652). En el primer es consigna l’assignació del 
pagament d’un censal de 150 lliures a la comunitat de 
Santa Maria del Mar per part de Josep d’Ardena i 
Darnius, comte d’Illa i lloctinent de sa Majestat, a 
percebre sobre el lloguer de quatre botigues situades 
sota les cases grans que té als carrers de Montcada i 
els Sombrerers, i sobre un cens de 60 lliures que fa 
Josep Rigolfes per unes situades a la Marina. I el 
segon és la donació que fa el dit Josep d’Ardena i 
Darnius a la seva filla gran Ignàsia de la casa i heretat 
de Picalquers i de la casa i botiga del carrer 
Montcada. Paper. 1 f. Quart. 

 

CAPSA 28 

Carpeta 2 
Àpoques 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 2 

1310-1424 Còpies del segle [XVIII] d’àpoques. 1310-1424. 6 
documents en paper. Foli.  

 

CAPSA 28 

Carpeta 3 
Capítols matrimonials i dotalicis 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 1676-1796 Capítols matrimonials i notes de dotalicis, entre els 
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capsa 28, 
carpeta 3 

quals hi ha el d’Estefania Tallada (1676). 1676-1796. 
2 documents. Paper. Foli.  

 

CAPSA 28 

Carpeta 4 
Testaments i inventaris 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 4 
 

1551-1920 

 

Testaments, còpies, notes, adveracions, certificats de 
defunció i inventaris “post mortem”, entre els quals hi 
ha notes sobre diversos testaments de la família 
Tallada, d’Azanuy (1551-1692; 2 f.), l’inventari de 
Francesc Moner i Puigmarí (1636; 6 f.), i els certificats 
de M. Lluïsa de Sullà i Moner (1920). 1551-1920. 12 
documents en paper. Foli i quart. 

 

CAPSA 28 

Carpeta 5 
Registre de documentació (Fonz) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 5 

1546-1899 Registre de documentació de les famílies Bardají i 
Moner, de Fonz. 1546-1899. Paper. 12 f. Foli. La lletra 
del registre correspon a inicis del segle XX. 

 

CAPSA 28 

Carpeta 6 
Establiment (pergamí) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 6 
 

1276, maig, 18 Ponç d’Urtx, canonge de l’Església de Girona i 
paborde del mes d’agost, dóna i estableix a R. de 
Vilallonga, home de la dita pabordia, de la parròquia 
de Sant Martí de Llémena, el molí de Prat, construït a 
la riera de Llémena i actualment derruït, a canvi d’un 
cens anual de (...) mitgeres de forment bo i net, per 
120 sous de tern de moneda de Barcelona (trasllat del 
10 de setembre de 1575, fet per Gregori Codina, 
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona). 
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Pergamí. R. 29424. 
 

CAPSA 28 

Carpeta 7 
Vendes (Fonz, principalment) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 7 
 

1565-1920 Vendes i revendes de diferents béns immobles 
d’Alins, Lumpiaque, Urrea de Jalón i Fonz, entre les 
quals hi ha la venda d’unes cases situades a Fonz 
feta amb Melchor de Castro, notari reial domiciliat a 
Fonz, i entrega de la possessió corporal (1565; 14 f.; 
quart). 1565-1920. 9 documents. Paper. Foli i quart. 

 

CAPSA 28 

Carpeta 8 
Arrendaments (Épila, Fonz) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 8 
 

1818-1924 Arrendaments dels beneficis de l’església parroquial 
d’Èpila i d’una casa per instal·lar-hi la caserna de la 
Guàrdia Civil de Fonz. 1818-1924. 2 documents en 
paper. Foli. 4 f. solts.  

 

CAPSA 28 

Carpeta 9 
Permuta (Fonz) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 9 
 

1688, gener, 9. 
Fonz 

 

Permuta que fa Felipe Aqui[...], pagès, domiciliat a la 
vila de Fonz, a Alberto de Bardají, també pagès, 
domiciliat a la mateixa vila, de dos patis situats en el 
barri de Soldevilla, de la vila de Fonz, per uns camps i 
oliveres situats en la dita vila, en la partida d’Almoza. 
8 f. Quart.  

 

CAPSA 28 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28914&valuesearch=29424&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Carpeta 10 
Censals 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 10 

1593-1739 Censals. 1593-1739. 2 documents en paper. Foli.  
 

 

CAPSA 28 

Carpeta 11 
Àpoques de deute i pagament 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 11 

1585-1858 Àpoques de deute, de pagament i de dot, i deutes, 
entre les quals hi ha les dels dots d’Elisabet de 
Barutell i de Puigmarí (1616), M. Carmen de Siscar 
(1851) i Catalina de Moner (1858). 1585-1858. 9 
documents. Foli. 1 f. solt.  

 

CAPSA 28 

Carpeta 12 
Cessió de béns 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 12 
 

1714, gener, 4. 
Figuerola d’Orcau 

 

Cessió i transportació del mas Simó de l’Obac, del 
terme de Llimiana, feta pels tutors i curadors dels fills 
pubills de Joan Benavent, àlies Simó, a Antoni de 
Rocabruna i de Copons, donzell, domiciliat a la vila de 
Figuerola. 4 f. Foli.  

 

CAPSA 28 

Carpeta 13 
Certificacions del registre de la propietat 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 13 

1872-1908 Certificacions del registre de la propietat. 1872-1908. 
4 documents. Paper. Foli.  
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CAPSA 28 

Carpeta 14 
Llevador de rendes i deutes  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 14 

1723, abril, 30 Llevador de rendes i deutes de la confraria de la 
Virgen del Rosario de la catedral de Barbastre. 4 f. 
Quart.  

 

CAPSA 28 

Carpeta 15 
Comptes i despeses per a misses (Fonz) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 15 

1910, abril, 13. 
Fonz 

Comptes per misses celebrades per pregar per 
l’ànima de diferents membres de la família Moner a 
l’església parroquial de Fonz, així com nota de la 
venda d’un solar en la vila de Fonz per tal de construir 
un Centre Catòlic per a obrers, signats per M. Luisa 
de Sullà i Moner. 1 f. Foli.  

 

CAPSA 28 

Carpeta 16 
Cadastre de finques de Joaquim Manuel de Moner (Fonz) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 16 

1852, gener, 15. 
Tamarite de Litera 

Certificació de les finques per les quals paga cadastre 
Joaquim Manuel de Moner a Fonz, l’any 1851, feta 
per l’agrimensor Martín Ordás. Foli.  28 f. 

 

CAPSA 28 

Carpeta 17 
Documentació judicial 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 1549-1857 Documentació judicial: Plet entre Pere Coll i Pere 
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capsa 28, 
carpeta 17 
 

Seguí, de Vilamitjana, i Jaume Lledós, de la Pobla, 
contra Roger Ferrer, fill i hereu del difunt Guillem 
Arnau Ferrer, senyor d’Altarriba, del terme de Talarn 
(1549-1550; 72 f.), la declaració de Joaquín Miguel 
Moner, infançó, entorn a l’actuació de Jaime Antonio 
de Lapuerta, mossèn de Belchite, com a comissionat 
sobre els excessos del capítol eclesiàstic de Cuatrón 
(1798; 4 f.), i notes i documentació del plet entre 
Cándido Baselga i Pedro Solsona, veïns de 
Barbastre, per l’herència de Vicente Baselga (1857; 6 
f.; 1 full solt). 1549-1857. Paper. 4 documents. Foli i 
quart.  

 

CAPSA 28 

Carpeta 18 
Documentació familiar 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 18 
 

[Segle XVII]-1831 Documentació d’interès familiar: Imprès amb les 
lletres d’un procés pel qual Félix Ángel de Salavert i 
Miguel Esteban Ric reclamen, com a descendents, el 
privilegi apostòlic (1530) concedit a Juan de Urriés pel 
Papa Climent VI (1777; 10 f.); notes referents al 
llinatge Bardají extretes dels “Anales” de Zurita [Segle 
XVII]; certificat de la concessió del grau de tinent 
coronel a Joan Baptista Bonifaci, dels voluntaris 
reialistes de Talarn (1831; 1 f.). [Segle XVII]-1831. 3 
documents en paper. Foli. 

 

CAPSA 28 

Carpeta 19 
(S. XVIII) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 28, 
carpeta 19 

[Primera meitat del 
s. XVIII] 

Requeriments fets a Juan López de Oto, en nom de la 
vila d’Azanuy, i a Francisco de Palacios, en nom de la 
vila d’Alins, sobre el dret de fer llenya. 2 f. Foli.  

 

CAPSA 29 – MONER, ALÒS-MONER 

http://cataleg.bnc.cat/record=b2710188%7ES13
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Carpeta 1 
Administració del patrimoni (Sort, Rialp, Bellver, Barcelona) 

1876-1924 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 1/1 
 

1876, novembre, 
19. Sort 

 

Còpia de la venda amb carta de gràcia i pacte de 
retrovenda que fan Antoni Montaner i Navarro i Antoni 
Montaner i Canal, pare i fill respectivament, veïns del 
mas de Llabanes, del districte municipal de Soriguera, 
a Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, propietari i 
advocat, veí de Fonz, de diverses finques (una casa, 
un molí fariner, un canemar, dos prats, una devesa, 
sis terres, dos horts i un bosc), pel preu de 734 duros 
que equivalen a 3.675 ptes en metàl·lic, amb pacte 
d’arrendament als venedors durant dos anys a canvi 
d’un lloguer anual de 221 ptes. 5 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 1/2 
 

1905, agost, 9. 
Bellver 

 

Certificació de la celebració de judici de conciliació 
entre el demandant, Josep Torres Mir, propietari, veí 
de la vila d’Isona, en representació de Joaquim M. de 
Moner i de Siscar, també propietari i veí de Fonz, i el 
demandat, Bonaventura Comes i Comes, propietari, 
veí de Santa Eugènia, sobre la liquidació de comptes 
del mas de Saverneda (Soriguera). 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 1/3 
 

1908, juny, 5. Rialp Cessió gratuïta de l’aprofitament de les finques que 
Joan Vigatà i Josep Castella Pujol, pagesos, veïns de 
Rialp, tenen en arrendament, feta per Antoni Birosta, 
administrador dels béns de Joaquim Manuel de Moner 
a Sort i que posseeixen el matrimoni de Luís de 
Cuenca i M. Lluïsa de Sullà, veïns de Tremp i 
residents a Fonz, als dits Joan Vigatà i Josep Castella 
durant quatre anys, com a compensació per les obres 
de neteja i habilitació de murs de contenció arran 
d’una riuada del riu de Sall o de Sant Antoni al seu 
pas per Altron. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 1/4 
 

1915, juliol, 13. 
Sort 

 

Taxació de la casa i hort dels Moner, propietat de Luis 
de Cuenca, situats en la Pl. de Sant Eloi, de la vila de 
Sort, i valorats en 5.828’72 ptes, efectuada per Julián 
Bardier, director d’obres del desviament del riu 
Noguera Pallaresa al seu pas per Sort. S’adjunten els 
plànols de planta i de la façana exterior de la casa, 
així com de l’hort. També s’adjunta una carta dels 
preveres Francisco Riu i Buenaventura Roca sobre 
aquest assumpte, dirigida a Ramon d’Alòs (16 de juliol 



 

 

211 

 

de 1915, Sort). 4 documents. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 1/5 
 

1923, gener, 15. 
Barcelona 

Acord de la venda que fa Ramon d’Alòs-Moner i de 
Dou, com a hereu de l’herència de la casa Moner, a 
Rafel Pla i Pol de totes les propietats que posseeix en 
el partit judicial de Sort pel preu de 65.000 ptes, del 
qual preu 15.000 ptes s’abonen immediatament i les 
restants 50.000 ptes s’abonaran en dos terminis de 
15.000 i 35.000 ptes, l’abril i el desembre del 1923 
respectivament, i amb pacte de pagar la redempció de 
censos per meitats i de respectar els contractes 
d’arrendament. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 1/6 
 

1923, desembre, 
31. Barcelona 

 

Rebut de pagament de 2.500 ptes que fa Rafael Pol a 
Ramon d’Alòs-Moner i de Dou, corresponents a les 
despeses a efectuar en el Registre de la Propietat de 
Sort, amb l’obligació de retornar-li el sobrant. 1 f. 
Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 1/7 

[ca. 1924]. Nota de recordatori que els testaments de Joaquim 
Albert Moner i Carmen de Siscar són en poder de 
[Rafae]l Pla. [ca. 1924]. 1 f. Quart.  

 

CAPSA 29 

Carpeta 2 
Comptes dels administradors del patrimoni dels Moner 

(1907-1922) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 2/1 

1907-1922 Comptes dels administradors Antonio Birosta (1907) i 
Francisco Bertran (1917-1919, 1921-1922). 1907-
1922. 7 documents.  

 

CAPSA 29 

Carpeta 3 
Correspondència dirigida a Luis de Cuenca i a Ramon d’Alòs 

(1909-1926) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 3/1 

1909, març, 25. 
Sort 

Correspondència d’Antonio Birosta, administrador del 
patrimoni dels Moner, dirigida a Luis de Cuenca sobre 
les conseqüències del desbordament del riu de Sant 
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Antoni. 1909. 1 carta.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 3/2 
 

1921-1923 Correspondència dels preveres Josep Adellach, rector 
de Llarvén, (1921) i Josep Gasa, rector de Bahent, 
(1922), i de Gregorio Isús Bernacho (1923) dirigida a 
Ramon d’Alòs. 1921-1923. 3 cartes. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 3/3 

1921-1923 Correspondència de Francisco Bertran, administrador 
del patrimoni dels Moner, dirigida a Ramon d’Alòs i de 
Dou. 1921-1923. 9 cartes. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 3/4 

1923-1926 Correspondència de Rafael Pla i Pol dirigida a Ramon 
d’Alòs. 1923-1926. 14 cartes. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 3/5 

1924, octubre, 17. 
Castellàs  

Correspondència del prevere Antonio Escabrós a 
Ramon d’Alòs-Moner. 1924. 1 carta.  

 

CAPSA 29 

Carpeta 4 
Administració del patrimoni d’Isona 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 4/1 
 

1833-1863 Establiments de terres fets per Joaquim de Moner i 
per Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, a Josep 
Abella (1833; 5 f.), Pere Tarrés i Maria Bastús (1848; 
4 f.), i Isidre Cabecerans (1863; 5 f.), situades en el 
terme de Conques i d’Isona. 1833-1863. 3 documents 
en paper. Foli. 

 

CAPSA 29 

Carpeta 5 
Administració del patrimoni (Isona, Tremp) 

Finals s. XIX-principis s. XX 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 5/1 
 

[Inicis del segle XX] Memorial de cinc censos i censals d’Isona (1846-
1863), inscrits en la Comptadoria d’Hipoteques i el 
Registre de la Propietat de Tremp. [Inicis del segle 
XX]. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 5/2 

1860, desembre, 3. 
Isona 

Reconeixement de deute que fan Bonaventura Labal, 
Josep Simó, Josep Llobet i Pere Simó, entre altres, 
tots veïns de la vila d’Isona, a Carmen de Siscar i a 
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 Joaquim Manuel de Moner, de la vila de Fonz, de la 
quantitat de 2.250 lliures de moneda catalana que els 
havia prestat Joaquim Albert de Moner. Els pagaran el 
deute en un termini de sis anys. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 5/3 

1879, abril, 19. 
Isona 

Rebut de pagament efectuat per Joaquim Manuel de 
Moner i de Siscar dels honoraris i les despeses de 
paper i timbre de dues escriptures. 1 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 5/4 
 

1885, juny, 18. 
Isona-1885, juliol, 
1. Tremp 

 

Expedient d’informació que certifica la possessió per 
part de Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, veí de 
Fonz, d’una casa, una era, una casa de camp, dos 
corrals i dotze peces de terra, situades a Isona, per tal 
de poder ser inscrites en el Registre de la Propietat. 
16 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 5/5 
 

1912, febrer, 1. 
Tremp 

 

Inscripció en el Registre de la Propietat de Tremp d’un 
cens anual de 25 ptes que grava un tros de terra 
situada en la partida de les Arguiles, del terme 
d’Isona, per part de Maria Luisa de Sullà i de Moner i 
el seu marit Luis de Cuenca i de Pesino, advocat, i 
veïns de Fonz, com a hereva de Joaquim Manuel de 
Moner. L’establiment de Joaquim de Moner a Antoni 
Eres i Boixadera i el seu fill Antoni Eres Abella datava 
de 1871. S’adjunten els comptes dels costos 
d’inscripció i una carta informant a Luis de Cuenca on 
havia de pagar els dits costos (5 d’agost de 1911, 
Tamarite). 2 f. Foli. 2 fulls solts.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 5/6 
 

1912, desembre, 
12. Tremp 

 

Expedient de sol·licitud d’inscripció en el Registre de 
la Propietat de diverses propietats situades a Isona, a 
instància de M. Lluïsa de Sullà i de Moner, veïna de 
Fonz, com a hereva de Joaquim Manuel de Moner. 49 
f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 5/7 

[Dècada de 1920] Rebuts de pagament de la contribució extraordinària 
al “Registro Fiscal de Edificios y Solares”. [Dècada de 
1920]. 4 f. Octau. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 5/8 

1923 Autorització donada per Ramon d’Alòs i de Dou per a 
la instal·lació d’un pal elèctric en un terreny seu 
d’Isona a la “Sociedad Productora de Fuerzas 
Motrices”. 1923. 1 f. Quart.  

 

CAPSA 29 

Carpeta 6 
Administració del patrimoni de Fonz. Correspondència 
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(1920-1929)  
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/1 

1920-1921 Correspondència de Daniel Sarrate, administrador del 
patrimoni Moner a Fonz, dirigida a Ramon d’Alòs i a la 
seva esposa Maria Maltese. 1920-1921. 21 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/2 
 

1921 Correspondència del prevere Vicens Bosch, beneficiat 
de la casa Moner, a Ramon d’Alòs. 1921. 8 
dcouments. Inclou el nomenament de Ramon d’Alòs 
com a vocal de l’Ajuntament de Fonz.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/3 

1921 Correspondència del prevere Antoni Fernàndez 
dirigida a Ramon d’Alòs sobre la previsió d’un canvi 
d’administrador. 1921. 3 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/4 
 

1921 Correspondència de Joan Bibiloni, secretari de la 
cambra del bisbat de Lleida, a Ramon d’Alòs referent 
a la dotació dels tres beneficis de Fonz. 1921. 2 
documents i 1 sobre. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/5 

1921-1927 Correspondència de José Lacambra, àlies Toribio, i la 
seva esposa Antonia Marco dirigida a Ramon d’Alòs i 
la seva esposa Maria Maltese. 1921-1927. 9 
documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/6 

1921-1927 Correspondència del prevere Antonio Canals, 
beneficiat de Cofita, dirigida a Ramon d’Alòs. 1921-
1927. 12 documents, 2 rebuts per celebració de 
misses, 1 autorització de poders del prevere Martí 
Serra (1833). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/7 

1921-1922 Correspondència de Francisco de Otal a Ramon 
d’Alòs referent a la finca d’Urria i l’oliverar. 1921-1922. 
2 documents (9 f.).  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/8 
 

1922 Correspondència d’Evaristo de la Riva, registrador de 
la propietat de Tamarite, a Ramon d’Alòs-Moner sobre 
la inscripció del béns del patrimoni Moner provinents 
de M. Luisa de Sullà. 1922. 4 documents. Inclou rebut 
de pagament dels honoraris.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/9 
 

1922-1929 Correspondència de Cesáreo Baldellón, administrador 
del patrimoni Moner a Fonz, dirigida a Ramon d’Alòs-
Moner, la seva esposa Maria Maltese i a Teresa 
Vendrell. 1922-1929. 48 documents. S’adjunten 
esborranys de dues cartes de resposta de Ramon 
d’Alòs.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 

1922-1927 Correspondència del prevere Teodoro Escrivá, 
beneficiat de la casa Moner, dirigida a Ramon d’Alòs. 



 

 

215 

 

carpeta 6/10 
 

1922-1927. 19 documents. S’inclou una carta de 
l’administrador episcopal de Lleida, un rebut per 
celebració de misses i una nota de pagament per 
misses de difunts.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/11 
 

1920-1923 Correspondència de Francisco Salamero, alcalde de 
Fonz, adreçada a Ramon d’Alòs-Moner i de Dou i a 
Maria d’Alòs referent a la col·locació d’una placa 
d’homenatge a Pedro Cerbuna en la façana de la 
casa de Moner de Fonz per part de la Universitat de 
Saragossa (1923). 1920-1923. 9 documents. S’inclou 
una carta del vicerector de la Universitat i l’esborrany 
d’una carta al respecte de Ramon d’Alòs a Cesáreo 
[Baldellón].  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/12 
 

1923 Correspondència de Joaquim Coll a Ramon d’Alòs 
sobre el candidat agrari a les eleccions de 1923 i 
sobre la rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil 
a Fonz. 1923. 2 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/13 
 

1924-1927 Correspondència dels preveres Justo Pérez, pàrroc 
de Fonz (1924-1925), Octavio Soliva, pàrroc de 
Peñalba (1925), Joan Tusella, pàrroc de Serinyà 
(1927), i Juan Vidal, pàrroc de Malmercat (1927), 
dirigida a Ramon d’Alòs-Moner. 1924-1927. 6 
documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/14 
 

1921-1927 Correspondència de Florentín Torres (1921), Emilio 
Camón (1926) i un tal Sarroca (1927) dirigida a 
Ramon d’Alòs sobre la compravenda i arrendament 
de diversos béns del patrimoni Moner a Fonz. 1921-
1927. 4 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/15 
 

1922-1928 Correspondència d’Agustín Soliva (1921), Francesc 
Torres i Sayol (1922), el Banco Vitalicio de España 
(1922), l’advocat Pedro Casanovas (1923) i el 
procurador Ángel Ordás (1924) a Ramon d’Alòs. 
1922-1928. 5 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/16 

1924-1928 Rebuts de pagament. 1924-1928. 2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 6/17 

[s. XX, principis] Notes vàries. 3 documents. 

 

CAPSA 29 

Carpeta 7 
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Cartes, escuts, concessions de llicències de sagraments i oposicions  
a canongies vacants, dels bisbes de Sigüenza  

(1528-1868)  
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/1 

1528, desembre, 9. 
Barcelona 

Carta de Fadrique, lloctinent general de Catalunya i 
bisbe de Sigüenza, a Sebastià de Terrades, de la 
Reial Magistratura. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/2 
 

1569 Portada del llibre imprès “Quadraginta responsa, 
quibus quam plurimae leges regiae explicantur”, del 
jurista Pedro Núñez Avendaño (Salamanca, 1519), 
amb l’escut de Diego Espinosa, cardenal i bisbe de 
Sigüenza. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/3 

[1692-1697] Escut imprès del bisbe de Sigüenza, Juan Grande 
Santos. 1 f. imprès retallat que conté l’escut.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/4 
 

1775, juny, 27. 
Sigüenza 

Certificat d’haver participat en les oposicions per 
ocupar una canongia vacant a favor de Jaume Gaià i 
Sans, del claustre de la Universitat de Cervera, 
atorgat per Manuel Víctor Gómez Lozano, canonge de 
la catedral de Sigüenza. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/5 

1776, abril, 2 Carta de Francisco [Javier Delgado], bisbe de 
Sigüenza, al bisbe de Barcelona. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/6 

1792, setembre, 16 Carta del bisbe Juan [Díaz de la Guerra], bisbe de 
Sigüenza, al bisbe de Barcelona. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/7 

[1835-1837] Escut imprès del bisbe de Sigüenza i patriarca de les 
Índies, Manuel Fraile. 2 retalls de documents 
impresos.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/8 
 

1847, desembre, 7. 
Madrid 

Llicència per administrar el sagrament de la 
penitència, atorgada per Joaquín Fernández Cortina, 
bisbe de Sigüenza, al prevere José Puig. 1 f. de 
formulari imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/9 

1861, juny, 19. 
Sigüenza 

Carta de Francisco de Paula Benavides i Navarrete, 
bisbe de Sigüenza, a l’arquebisbe de Saragossa. 1 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/10 

1862, gener, 12. 
Sigüenza 

Edicte d’oposicions a una canongia vacant, publicat 
pel bisbe de Sigüenza, Fco. de Paula Benavides i 
Navarrete. 1 full imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 29, 
carpeta 7/11 

1868, octubre, 1. 
Sigüenza 

Llicència per administrar el sagrament de la 
penitència, atorgada per Fco. de Paula Benavides i 
Navarrete, bisbe de Sigüenza, al prevere Pere Mas, 
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 prevere, prepòsit de la congregació de San Felip Neri, 
de Barcelona. 1 full de formulari imprès. 

 

CAPSA 30 – Moner, Alòs-Moner 

Carpeta 1 
Administració de la casa de Barcelona situada a València/ Muntaner 

 (1879-1921) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/1 

1879, octubre, 25. 
Barcelona 

Plànol de la façana exterior de l’edifici que fa 
cantonada entre els carrers de València i Muntaner, 
fet per Pau Martorell. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/2 

1879, octubre, 25. 
Barcelona 

Plànols de situació, de la planta baixa i dels pisos de 
l’edifici situat a la cantonada dels carrers València i 
Muntaner, fets per Pau Martorell. 3 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/3 
 

1881, desembre, 
20. Barcelona 

Escriptura notarial de la venda feta per Francesc 
Guibernau i Borràs, mestre de cases, veí de 
Barcelona, a Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, 
propietari, veí de Fonz, d’una casa situada en el 
carrer València núm. 219, cantonada amb el de 
Muntaner, de 90’66 m2 de superfície, gravada amb 
una hipoteca de 2.325 ptes al 5% que venç el 22 
d’octubre de 1882, pel preu de 15.000 ptes. Paper. 8 
f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/4 
 

1882, octubre, 26. 
Barcelona 

 

Carta de pagament fet per Miquel Forés i Llunas, 
negociant, veí de la vila de Gràcia, a favor de Joaquim 
Manuel de Moner i de Siscar, propietari, veí del poble 
de Fonz, de 2.325 ptes com a preu de la venda d’un 
terreny per edificar una casa, situat al carrer València, 
que el dit Miquel Forés va fer a Francesc Guibernau 
(22 d’octubre de 1879). Paper. 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/5 
 

1917-1921 Comptes de l’administració de l’edifici del carrer 
València núm. 163, fets per Valentín Guillén (juny 
1917-maig 1918; octubre 1920-març 1921). 1917-
1921. 6 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/6 
 

1917-1918 Rebuts de la contribució territorial urbana que paga 
Joaquim Manuel Moner a Barcelona per la finca del 
núm. 119 del carrer València. 1917-1918. 3 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/7 

1917 Factures que paga Luis Cuenca a Joan Amat, 
constructor, per treballs d’obres a la cuina i 
reparacions de la pica de la cuina i les canonades en 
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 els pisos 2on 1a i 2n 2a. 1917. 2 documents.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/8 

1920 Rebuts d’aigua que paga M. Lluïsa de Sullà a Aigües 
de Barcelona. 1920. 2 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/9 

1920-1921 Rebuts de lloguer de pis que paga Julio Porta, del 1r 
1a, a Ramon d’Alòs. 1920-1921. 4 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/10 

1921 Rebuts de subministrament i col·locació del 
comptador de gas que paga Ramon d’Alòs a “Lebon y 
Cia” per la finca del núm. 163 del carrer València. 
1921. 4 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/11 
 

1921 Cartes comercials del Sr. [Laureà] Baduell, del “Banco 
Vitalicio de España”, a Ramon d’Alòs sobre el 
pagament de l’impost de la plusvàlua i la liquidació del 
lloguer dels inquilins de la finca del núm. 163 del 
carrer València, recentment adquirida per herència de 
la seva tia Lluïsa [de Sullà]. 1921. 6 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/12 
 

1921 Valoració del preu del terreny del carrer Muntaner, 
entre València i Mallorca, feta per l’arquitecte 
assessor de la Cambra de la Propietat Urbana de 
Barcelona a petició del director gerent del Banco 
Vitalicio de España. 1921. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 1/13 

1921 Resposta del regidor Joaquim de Bolòs a Ramon 
d’Alòs sobre el càlcul de l’impost de la plusvàlua. 
1921. 1 document. 

 

CAPSA 30 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de Tremp dels Moner i Alòs-Moner 

 (1893-1923) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 2/1 
 

1893, juliol, 4. 
Tremp 

 

Acord entre el Tinent Coronel primer, cap de la 
Guàrdia Civil de la província de Lleida, Emilio 
Requena Sánchez, d’una banda, i Joaquim Manuel 
Moner, propietari, veí de Fonz, de l’altra, per a la 
cessió en arrendament d’una casa de la seva 
propietat, situada en el carrer de Sant Roc de la vila 
de Tremp, a canvi d’un lloguer mensual de 45 ptes i 8 
cts. 2 f. Foli. Hi ha una còpia d’aquest document. 2 f. 
foli. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 2/2 

1921-1922 Comptes de l’administració de les finques de Ramon 
d’Alòs a Tremp. 1921-1922. 2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 2/3 

1920-1921 Correspondència de Miquel Lladós, prevere, dirigida a 
Ramon d’Alòs. 1920-1921. 8 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 2/4 

1921 Correspondència de Josep Roca, mossèn, adreçada 
a Ramon d’Alòs. 1921. 2 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 2/5 

1921, setembre, 
29. Tremp 

Carta dirigida a Ramon Alòs i de Dou en què se li 
transmet una oferta de compra de l’era de Moner, 
situada a Tremp. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 2/6  

1921, novembre, 5. 
Tremp 

Carta adreçada a Marquesa, vídua de Dou, en què se 
li remet el certificat de defunció de Maria Lluïsa de 
Sullà. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 2/7 

1921, desembre, 
27. Barcelona 

Còpia de la cessió feta per Ramon d’Alòs a Josep 
Faidella i Seix d’una ploma d’aigua a Tremp a canvi 
de 600 ptes i l’obligació de pagar el cànon anual 
corresponent . 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 2/8 

1922-1923 Correspondència de Josep Monsó, prevere, adreçada 
a Ramon d’Alòs. 1922-1923. 18 documents. 1 full solt.  
 

 

CAPSA 30 

Carpeta 3 
Administració del patrimoni de Vall-llebrera: vendes 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 3 
 

1670-1765 Vendes del lloc i el castell de Vall-llebrera (1657), la 
meitat de la jurisdicció civil i criminal de Vall-Llebrera 
(1670) i un trull (1765). 1670-1765. 3 documents en 
paper. Foli i quart. 1 full solt.  

 

CAPSA 30 

Carpeta 4 
Administració del patrimoni de Vall-llebrera: establiments 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 

1690-1849. Establiments d’un molí fariner (1690; 1696), d’un pati 
(1753) i d’unes terres (1849) a Vall-llebrera. 1690-
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carpeta 4 1849. 4 documents en paper. Foli. 
 

CAPSA 30 

Carpeta 5 
Administració del patrimoni de Vall-llebrera: censos  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 5 
 

1663-1860 Creació de censals morts fets per la universitat dels 
homes de Vall-llebrera a Emerenciana d’Amorós 
(1694) i a la Junta de terra del Marquesat de 
Camarasa (1680), quitació de censals (1663), 
certificats de judicis de conciliació per impagament de 
pensions de censals (1845) i censos (1850, 1852, 
1853), i reconeixement d’un cens per un molí fariner 
(1860). 1663-1860. 9 documents en paper. Foli i 
quart. 1 full solt.  

 

CAPSA 30 

Carpeta 6 
Administració del patrimoni de Vall-llebrera: concòrdies 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 6 

1631-1745 Concòrdies. 1631-1745. 5 documents en paper. Foli.  
 

 

CAPSA 30 

Carpeta 7 
Administració del patrimoni de Vall-llebrera: censos 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 7 

1681-1842 Censos de Vall-llebrera. 1681-1842. 1 document en 
paper. Quart.  
 

 

CAPSA 30 

Carpeta 8 
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Administració del patrimoni de Vall-llebrera: delmes 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 8 

1768-1775 Delmes dels llocs de Vall-llebrera i Llarvén, recaptats 
pels delmers Antoni Franc, Jaume Porta, Baptista Nus 
i Josep Joanmartí. 1768-1775. 26 f. Foli. 

 

CAPSA 30 

Carpeta 9 
Administració del patrimoni: embargament/desembargament 

(1721-1724) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 9/1 
 

1721, febrer, 7 

 

Ordre emesa per Antoni Berenguer, administrador 
dels reials segrestos, en la qual mana al batlle del lloc 
de Vall-llebrera, Josep Quintana, que reconegui al rei 
com a nou senyor i satisfaci a aquest tots els rèdits i 
censos corresponents arran del segrest reial fet a 
Francesc i Magdalena Moner, d’Isona, per sentència 
(18 de gener de 1721) de Manuel de Toledo, del 
Consell de Sa Majestat i jutge privatiu de segrestos i 
confiscacions del Principat de Catalunya. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 9/2 
 

1723, agost, 21. 
Barcelona 

 

Ordre de Josep de Vertamon, del Consell de Sa 
Majestat, ministre de la Reial Audiència i jutge 
nomenat pel rei de tots els béns segrestats i 
confiscats en el Principat de Catalunya, a Joan Riera, 
administrador de segrestos i confiscacions del partit 
d’Igualada, per tal de desembargar la possessió del 
lloc i terme de Vall-llebrera a favor d’Emerenciana 
d’Amorós, vídua de Josep d’Amorós, la qual havia 
estat incautada al seu gendre Francesc de Moner. 2 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 9/3 
 

1723, setembre, 
18. Igualada 

 

Acta notarial de l’entrega d’un despatx del Tribunal de 
segrestos i confiscacions del Principat de Catalunya 
que Joan Riera, administrador de segrestos i 
confiscacions de la vila d’Igualada, lliura a Ramon 
Argullol, negociant, procurador d’Emerenciana 
d’Amorós, senyora dels llocs de Llarvén i Vall-llebrera 
i vídua de Josep d’Amorós. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 9/4 

1724, desembre, 
14. Barcelona 

Ordre de desembargament feta per Josep de 
Vertamon, del Consell de Sa Majestat, ministre de la 
Reial Audiència i jutge nomenat pel rei de tots els 
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  béns confiscats i segrestats en el Principat de 
Catalunya, a Antonio de Berenguer, administrador de 
segrestos i confiscacions del partit de Pallars i la 
Conca de Tremp, d’un censal mort de 10 lliures de 
pensió anual, segrestat a Francesc i Magdalena de 
Moner i Amorós, a favor d’Emerenciana d’Amorós, 
així com totes les pensions percebudes pel fisc reial. 
2 f. Foli.  

 

CAPSA 30 

Carpeta 10 
Nomenaments en el lloc de Vall-llebrera 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 10 
 

1778-1798 Nomenaments de batlle de Vall-llebrera en la persona 
de Jaume Porta (1778; 1798), fets per Carles Moner i 
de Pons, senyor de Vall-llebrera. 1778-1798. 2 
documents en paper. Foli. 

 

CAPSA 30 

Carpeta 11 
Documentació sobre el patrimoni de Vall-llebrera, Llarven  

(1751-inicis del s. XX) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 11/1 
 

1751, juliol, 7 

 

Concessió de la facultat de tenir carnisseries, 
tavernes, botigues, forns, molins i altres regalies al 
lloc i terme de Llarvén, atorgada a Carles Moner i de 
Pons, senyor jurisdiccional dels llocs de Vall-llebrera i 
Llarvén, domiciliat a la vila d’Isona, per Josep de 
Contamina, intendent general del Principat de 
Catalunya. 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 11/2 
 

1782, desembre, 
15  

 

Còpia de l’acta notarial de l’acte de presa de 
possessió del poble i terme de Vall-llebrera, feta per 
Francesc Bullich, teixidor de lli de la vila d’Isona, en 
nom i representació de Carles Ramon de Moner i 
Puget, cavaller de la vila d’Isona, com a fill primogènit 
i hereu universal de Carles Moner i de Pons. Paper. 6 
f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 1824, setembre, Reconeixement senyorial a favor de Joaquim Albert 
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capsa 30, 
carpeta 11/3 

23. Vall-llebrera de Moner i Bardají, de la vila de Fonz, com a hereu i 
successor del seu pare Carles Ramon de Moner. 2 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 11/4 
 

1836, febrer, 12. 
San Esteban de 
Litera 

 

Certificació notarial que fa Antonio Morro, notari de la 
vila de San Esteban de Litera, mitjançant la qual 
acredita que Joaquim Albert de Moner i de Bardají, 
baró i senyor dels pobles de Llarvent i Vall-llebrera li 
ha exhibit diversos documents relatius a Vall-llebrera. 
2 f. Foli. 1 full solt.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 11/5 
 

1836, octubre, 31. 
Fonz 

 

Arrendament dels delmes i censos que Joaquim de 
Moner rep en el poble de Vall-llebrera, fet pel mateix 
Joaquim de Moner, hisendat, veí de Fonz i baró de 
Vall-llebrera, a Josep Porta, veí de Vall-llebrera, per 
tres anys, amb un arrendament anual de 150 lliures 
catalanes o bé 5 unces d’or, pagadores en dos 
terminis, el 8 de desembre i per sant Joan de juny. 2 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 11/6 

1848, febrer, 13. 
Vall-llebrera 

Certificat que deixa constància que els delmes que 
rep Joaquim Albert de Moner i Bardají a Vall-llebrera 
estan lliures de càrregues, fet per l’alcalde pedani i el 
mossèn de Vall-llebrera. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 11/7 
 

1850, novembre, 
28  

 

Certificació d’acte de conciliació entre el demandant, 
Joaquim Manuel Moner, veí de la vila de Fonz, i el 
demandat, Josep Guimet, alcalde pedani de Vall-
llebrera, en representació dels veïns de Vall-llebrera, 
en què s’acordà que el demandant comparegui al 
tribunal competent de Lleida, feta per l’alcalde 
constitucional del districte municipal d’Anya (6 de 
desembre de 1850, Anya). 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 11/8 

1853, gener, 15. 
Anya 

Certificat fet per l’alcalde constitucional d’Anya que 
acredita la possessió per part de Joaquim Manuel de 
Moner, veí de Fonz, de tres finques (molí, trull i peces 
de terra) al poble de Vall-llebrera, amb un valor 
estimat de 1.487 lliures de Barcelona i una cotització 
trimestral a la contribució territorial de 32 reials. 1 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 11/9 
 

[Mitjan segle XIX]  

 

Memorial de les possessions dels Moner a Vall-
llebrera (cases o castell, molins fariner i d’oli, trull i 
terres). Paper. 10 f. 1 full solt. Sembla per la lletra que 
l’autor podria ser Joaquim Manuel de Moner i de 
Siscar. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 

1849  Notes i papers de Joaquim Manuel de Moner sobre un 
projecte del 1849. 5 documents. 
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carpeta 11/10  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 11/11 

[Inicis del segle XX] Nota sobre l’aprofitament dels monts comunals de 
Vall-llebrera (les Segues i les “Cortes”). 1 f. Quart. 

 

CAPSA 30 

Carpeta 12 
Administració del patrimoni de Vall-llebrera: correspondència 

(1850-1928) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 12/1 
 

1850-1860 Correspondència de Joan Noguera (1853) i de 
l’alcalde constitucional d’Anya (1850) dirigida a 
Joaquim Manuel de Moner i de Siscar, i d’aquest al 
seu apoderat Francesc Portolà (1860) i a Francesc 
d’Alòs (1860). 1850-1860. 5 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 12/2 

1911-1912 Correspondència de José Lladanosa, prevere, dirigida 
a Luis de Cuenca i de Pesino. 1911-1912. 3 
documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 12/3 
 

1921 Correspondència de Joaquín Ruestes, prevere, 
administrador dels béns dels Moner a Vall-llebrera, 
dirigida a Gertrudis Dou i Ramon d’Alòs. 1921. 3 
documents. Paper. Octau. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 12/4 

1921-1924 Correspondència d’Antoni Español, prevere, adreçada 
a Ramon d’Alòs. 1921-1924. 23 documents. Paper. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 12/5 

1924 Correspondència de Buenaventura Vilarrubla a 
Ramon d’Alòs. 1924. 3 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 12/6 

1924-1928 Correspondència d’Eusebi Riart a Ramon d’Alòs. 
1924-1928. 22 documents. 3 fulls solts.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 12/7 

1925-1926 Correspondència de Josep Cabeceran, advocat, 
dirigida a Ramon d’Alòs sobre el plet del molí fariner 
de Vall-llebrera. 1925-1926. 6 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 12/8 
 

1926 Correspondència d’Augusto López-Menchero, 
procurador de tribunals, adreçada a Ramon d’Alòs 
sobre pagament dels seus honoraris. 1926. 3 
documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 

1926 Correspondència d’Antoni Gabarró, advocat, a Ramon 
d’Alòs en què li comunica la concertació d’entrevistes 
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carpeta 12/9 presencials. 1926. 2 documents.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 12/10 

[Dècada de 1920] Correspondència de Miquel Blasi Gasull a Ramon 
d’Alòs. [Dècada de 1920]. 1 document. 

 

CAPSA 30 

Carpeta 13 
Rebuts de contribució 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 13 

1921-1922 Rebuts de la contribució territorial rústica que paga 
Joaquim Montaner a Anya. 1921-1922. 2 documents.  
 

 

CAPSA 30 

Carpeta 14 
Administració del patrimoni de Vall-llebrera 

(1924-1926) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 14/1 
 

1924, juliol, 19. 
Balaguer 

 

Sol·licitud d’inscripció en el Registre de la Propietat, a 
instància d’Eusebi Ricart Pascual, veí de Vall-llebrera, 
de tres finques (peça de terra, molí d’oli i casa), 
situades en el terme de Vall-llebrera, a nom de Maria 
Lluïsa de Sullà i de Moner, hereva de Joaquim 
Manuel de Moner i de Siscar. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 30, 
carpeta 14/2 
 

1926, juliol, 28. 
Balaguer 

 

Apoderament atorgat per Eusebi Riart i Pasenet a 
favor de diversos procuradors, entre els quals hi ha 
Augusto López-Merchero, perquè el representin en el 
Jutjat de Primera Instància de Balaguer, l’Audiència 
Provincial de Lleida, la Audiència Territorial de 
Barcelona i el Tribunal Suprem de Madrid. 4 f. Foli. 

 

CAPSA 31 – MONER 

Escriptures fetes pel notari de Camprodon, Mariano Izquierdo 
(1797-1804) 

Carpeta 1 
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 31, 
carpeta 1 
 

1797, juny, 11. 
Barcelona - 1804, 
desembre, 22. 
Camprodon 

 

Provisió de la causa de capbrevació i pagament de 
lluïsmes i censos instada per Francesc Moner i 
Quera, botiguer, de la vila de Camprodon, com a 
apoderat del comte de Santa Coloma, senyor alodial i 
jurisdiccional de Vilallonga i de part de la parròquia de 
Tregurà, d’una banda, contra Antoni Rigat i Espunya, 
pagès de la dita parròquia, de l’altra. 126 f. Foli. 1 full 
solt.  

 

CAPSA 31 

Carpeta 2 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 31, 
carpeta 2 

1805, gener, 22. 
Camprodon 

Comptes del capbreu de les rendes i lluïsmes del 
monestir de Camprodon, signats per Mariano 
Izquierdo, notari. 2 f. Foli. 

 

CAPSA 31 

Carpeta 3 
Provisió de la causa del mas Teix situat a Olot 

(1807-1808) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 31, 
carpeta 3 
 

1807, octubre, 20. 
Olot-1808, maig, 6. 
Olot 

 

Provisió de la causa instada per Josep Draper, 
escrivà, veí de la vila de Figueres, com a apoderat de 
Joan Coder i de Collferrer, notari públic de vila de 
Figueres, d’una banda, contra Narcís Roure, causídic 
de la vila d’Olot, com a apoderat de Francesc 
Fontanella, ciutadà honrat de Barcelona, veí de la vila 
d’Olot, de l’altra, sobre dues peces de terra 
pertanyents al mas Teix, situades en el terme de la 
vila d’Olot. Inclou còpies de la venda a carta de gràcia 
de les dites terres (1663), del testament de Joan 
Fonderes i Collferrer (1706), dels certificats de 
defunció de Maria Anna Termes i Fondera (1762), 
Isabel Roger i Fondera (1781) i Rafaela Coder (1761), 
del certificat de matrimoni entre Domènec Coder i 
Rafaela Vergonyós i Fondera (1735), del certificat de 
bateig de Joan Josep Baldiri Coder i Fondera (1738), i 
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de la concòrdia entre Elisabet Fondera, vídua de Joan 
Fondera i Collferrer, i Esteve i Maria Fontanella, Dou i 
Camps (1732). Paper. 48 f. Foli.  

 

CAPSA 31 

Carpeta 4 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 31, 
carpeta 4 

1808, maig, 17-
1808, maig, 27 

Fragment del manual notarial [de Mariano Izquierdo i 
Capdevila, notari de la vila de Camprodon]. (1808, 
maig, 17-1808, maig, 27). 2 f. Foli. 

 

CAPSA 31 

Carpeta 5 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 31, 
carpeta 5 
 

1814, abril, 15/ 
1814, desembre, 8 

Manuel notarial de Mariano Izquierdo i Capdevila, 
notari de la vila de Camprodon. (1814, abril, 15/1814, 
desembre, 8). [134 f]. Foli. Foliat (f. 2-9, 17-98, 119-
160 i 171-180). 

 

CAPSA 31 

Carpeta 6 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 31, 
carpeta 6 
 

1814-1815 Fragment del manual notarial de Mariano Izquierdo i 
Capdevila, notari de la vila de Camprodon. (1814, 
desembre, 26-1815, gener, 14; 1815, desembre, 23-
1815, desembre, 24). 24 f. Foli. Foliat (f. 1-20 i 183-
186). 

 

CAPSA 32 – Moner 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni dels Moner: comptes i pagaments 

(1710-1824) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/1 
 

1710-1730 Comptes de l’heretat de Francesc de Moner i de 
Miret, fets per Vicenç Malet (1710-1713; 10 f.), 
procurador del dit Francesc de Moner, i per Ignasi 
Julià, també procurador, primer del dit Francesc 
Moner i, després, de la seva vídua Juana de Moner 
(1726, 1728-1730; 9 f.): càrregues i descàrregues. 
1710-1730. 18 f. Foli. 1 f. solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/2 
 

1712-1719 Comptes dels arrendaments de les heretats dels 
Moner a Camprodon (masos Quera, Batllia, 
Tremoledes, Blanc, Nuassar, Talric, Seguer i 
Planelles, Portal i Roure, i Masó). 1712-1719. 20 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/3 
 

1731-1740 Comptes de l’administració de la tutela dels pubills 
Carles i Antoni de Moner, fills de Francesc de Moner i 
Amorós i Teresa de Moner i Pons: càrregues 
(entrades) de les heretats de Bolòs i Freixenet, 
Vilafranca i Isona, i descàrregues (sortides). 1731-
1740. Paper. 79 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/4 

1732-1736 Comptes de les entrades de les heretats dels pubills 
de Moner i de Pons, fets per Ignasi Julià, com a 
procurador dels seus tutors. 1732-1736. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/5 

1732 Comptes de les despeses de l’heretat dels pubills 
Moner a Camprodon, fets per l’administrador Ignasi 
Julià, procurador dels dits pubills. 1732. 7 f. Foli.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/6 

1737-1742 Comptes de les entrades i sortides de les heretats 
dels pubills Carles i Antoni de Moner i de Pons. 1737-
1742. 19 f. Foli. 2 f. solts. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/7 

1752-1759 Quadern de comptes dels ingressos (entrades) i 
despeses (eixides) de Carles Moner i de Pons, fet pel 
seu procurador Josep Moner. 1752-1759. 11 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/8 
 

1760-1766 Quadern de comptes dels arrendaments de les 
heretats de Bolòs i Freixenet (masos Blanc, Nuassar, 
Talric, Seguer, Tremoledes, Masó i Portal, Quera i 
Batllia, i el molí fariner), fet per Josep de Moner i 
Amorós, com administrador del seu nebot Carles 
Moner i de Pons. 1760-1766. 18 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/9 
 

1760-1766 Quadern de comptes dels ingressos dels 
arrendaments de les heretats de Bolós i Freixenet i 
dels pagaments i despeses de l’any 1760, fet per 
Josep de Moner i Amorós. 1760-1766. 42 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/10 

1760-1766 Comptes dels ingressos dels arrendaments de les 
heretats de Bolòs i Freixenet i de les despeses de 
Carles de Moner i de Pons, fet per Josep de Moner i 
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 Amorós. 1760-1766. 30 f. Foli. 1 f. solt. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/11 
 

1766-1770 Quadern de comptes dels ingressos pels 
arrendaments de les heretats de Bolòs i Freixenet 
(masos Blanc, Nuassar, Talric, Seguer, Tremoledes, 
Masó i Portal, Quera i Batllia, i el molí fariner) i dels 
pagaments i despeses del  període 1766-1770. 1766-
1770. 16 f. Foli. 6 f. solts.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/12 

1766-1769 Compte dels ingressos pels arrendaments de les 
heretats de Bolòs i Freixenet i de les despeses. 1766-
1769. 15 f. Foli. 10 f. solts. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/13 
 

1761-1768 Comptes dels pagaments dels arrendaments de les 
heretats de Carles Moner a Bolòs i Freixenet (masos 
Blanc, Nuassar, Talric, Seguer, Masó i Portal, 
Tremoledes, Quera, Batllia i els molins vell i nou). 
1761-1768. 26 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 32, 
carpeta 1/14 
 

1803-1824 Quadern de comptes de les obres fetes al mas 
Saverneda (maig-octubre de 1803) i altres notes 
diverses (1804-1824). 1803-1824. 10 f. Foli. 3 f. solts. 

 

CAPSA 33 – Moner, Alòs-Moner 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de Camprodon 

(1853-1937) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 1/1 

1853 -1924. 
Camprodon 

Comptes, notes i esborrany del contracte 
d’arrendament de la casa del Pla de les Arques i les 
seves terres, situades a Camprodon, fet per Antoni 
Pascual Vilella, apoderat de Ramón d’Alòs-Moner i de 
Dou, amb Joan Vidal Casadesús, masover.  19 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 1/2 

1933-1934. 
Camprodon 

Tala de boscos. Contractes de venda dels arbres 
entre Sebastià Delós, apoderat de Ramon d’Alòs-
Moner a Simó Pujol i Ferran Solé, de la propietat de 
Bolós i notes de comptes relatives a masos de 
Camprodon (Planelles, Andal, Masó, Tramoledes, 
Sagué) i casa del carrer de Sant Roc, núm. 2 bis, 
notes de comptes de pagament (masovers, 
contribució, aigua i electricitat i altres). 12 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 1/3 

1934, juny 15. 
Camprodon 

Pressupost del projecte d’obres de Francesc Suriñach 
a Ramon d’Alòs. Conté un plànol de la construcció del 
carrer de Sant Roc. 2 documents. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 1/4 

1946-1948. 
Camprodon 

Rebuts i factures per la realització de diferents obres 
a Camprodon pagats per Lluís d’Alòs-Moner. 58 f. 

 

CAPSA 33 

Carpeta 2 
Documentació administrativa i econòmica del patrimoni de Camprodon:  

majoritàriament rebuts  
(1933-1949) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/1 

1933 Rebuts i notes de pagament relatius a les propietats 
de Camprodon. 1933. 7 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/2 

1934 Rebuts, comptes i notes relatius a les propietats de 
Camprodon, també un contracte d’arrendament.  
1934. 89 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/3 

1935 Rebuts, comptes, pressupostos i factures relatius a 
les propietats de Camprodon. 1935. 72 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/4 

1936 Rebuts, comptes i notes de pagament relatius a les 
propietats de Camprodon.1936. 27 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/5 

1937 Rebuts, comptes i notes de pagament relatius a les 
propietats de Camprodon. 1937. 15 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/6 

1938 Rebuts i comptes relatius a les propietats de 
Camprodon. 1938. 3 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/7 

1939 Rebuts, factures i comptes relatius a les propietats de 
Camprodon. 1939. 13 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/8 

1940 Rebuts, factures i comptes relatius a les propietats de 
Camprodon. 1940. 28 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/9 

1941 Rebuts i  factures relatius a les propietats de 
Camprodon. 1941. 29 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/10 

1942 Rebuts, factures i comptes relatius a les propietats de 
Camprodon. 1942. 30 f.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/11 

1943 Rebuts i comptes relatius a les propietats de 
Camprodon. 1943. 41 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/12 

1944 Rebuts i comptes relatius a les propietats de 
Camprodon.1944. 38 f. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/13 

1945 Rebuts i comptes i notes relatius a les propietats de 
Camprodon.1945. 70 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/14 

1946 Rebuts, pressupostos, i comptes relatius a les 
propietats de Camprodon, 1 contracte de venda de 
fusta de la propietat denominada El Sagué, i cartes 
relatives a pagaments i estat de comptes.1946. 41 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/15 

1947 Rebuts i comptes relatius a les propietats de 
Camprodon, 1 contracte d’arrendament.1947. 68 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/16 

1948 Rebuts i comptes relatius a les propietats de 
Camprodon.1948. 55 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 2/17 

1949 Rebuts i comptes relatius a les propietats de 
Camprodon.1949. 40 f. 
 

 

CAPSA 33 

Carpeta 2 
Documentació administrativa i econòmica del patrimoni de Camprodon: 

correspondència  
(1920-1933) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 3/3 

1920-1933 Correspondència d’Antonio Pascual Vilella, 
administrador de la casa de Camprodon, dirigida a 
Ramon de Fors de Cuenca (1920), Francesc de P. 
Torras i Sayol (1920-1921, 1933), Ramon d’Alòs-
Moner (1920-1928, 1930, 1933) i Maria Maltese 
d’Alòs-Moner (1922-1923, 1926-1928). 1920-1933. 
108 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 3/6 

1922-1925 Correspondència dels alcaldes constitucionals de 
Camprodon (1922) i de Beget (1925) adreçades a 
Ramon d’Alòs. 1922-1925. 2 documents. 

BC-Alòs-Moner, 1923-1933 Cartes de Pere Puigmal (1924), Manel Pascual (1924) 
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capsa 33, 
carpeta 3/4 

i Jaume Vidal dirigides a Ramon d’Alòs, i pressupost 
d’obres de reforma (1923). 1923-1933. 3 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 3/5 
 

1924-1936 Correspondència de [Ramon d’Alòs-Moner] (1924-
1936) i de José Prat (1927), secretari de la parròquia 
de Ripoll, dirigida a Antonio Pascual. 1924-1936. 4 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 3/1 

1926 Carta de Francesc Casaponsa dirigida a Ramon d’ 
Alòs referent a la venda de les finques que aquest té 
a Freixenet. 1926. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 33, 
carpeta 3/2 

1933 Renúncia d’Andreu Coma al càrrec d’administrador de 
les rendes de la casa de Camprodon, dirigida al 
prevere Josep M. d’Alòs i de Dou, representant de 
Ramon d’Alòs. 1933. 1 f. Foli. 

 

CAPSA 34 – Dou 

Documentació professional de Gaietà Dou i Taiadella (1821), alcalde constitucional 3er i 
cap de la caserna 2a de Barcelona 

Carpeta 1 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 34, 
carpeta 1 
 

1821 Impresos. Circulars enviades pel governador polític 
superior de Catalunya, Juan Munárriz, a l’alcalde de 
Barcelona; bans de Juan Manuel Munárriz, cap polític 
de la província de Catalunya; edictes dels alcaldes 
constitucionals de Barcelona, Josep Marià de 
Cabanes, Francesc de Sales Babot, Gaietà de Dou, el 
Marquès d’Alfarràs i Antoni Dionisi Ferret. 1821. 
Paper. 17 documents. Diferents mides. 

 

CAPSA 34 

Carpeta 2 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 34, 
carpeta 2 
 

1821 Comunicacions entre els comandaments dels 
Voluntaris urbans, els comissaris de barris o l’alcalde 
1er Josep Marià de Cabanes i Gaietà de Dou sobre 
temes de Seguretat (desercions de l’exèrcit, 
passaports i vigilants nocturns). 1821. 24 documents. 
Foli i quart. 
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CAPSA 34 

Carpeta 3 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 34, 
carpeta 3 
 

1821 Comunicacions entre l’alcalde 1er Josep Maria de 
Cabanes i els comissaris de barris (desertors i 
passaports, entre altres). 1821. 5 documents. Foli i 
quart.  

 

CAPSA 34 

Carpeta 4 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 34, 
carpeta 4 

1821 Comunicacions dels comissaris de barri a [Francesc 
de Sales Babot], cap de la caserna 5a, sobre 
qüestions de Seguretat. 1821. 2 documents. Quart.  

 

CAPSA 34 

Carpeta 5 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 34, 
carpeta 5 
 

1821 Instruccions i resolucions per al cobrament d’una 
exacció municipal sobre l’emissió de cartes de 
residència per tal de cobrir les despeses d’impressió. 
1821. 5 documents. Foli.  

 

CAPSA 34 

Carpeta 6 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 34, 
carpeta 6 
 

1699, maig 15-
1711, març 23 

“Llibre de comptes diferents”. Llibre de comptes de 
Jacint Dou, del que cobra i del que paga a Mateu 
Ferravilla, expeditor de la ciutat de Roma, i Miquel 
Mascaró, degà de l’Església de Girona, procurador 
d’aquest, en poder de Pere d’Abadal, notari públic de 
Barcelona. 1699-1711. Volum. 89 f. Foli. Hi ha alguns 
folis arrencats (els 42-45 i 49-62). 5 f. solts. Enq. 
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pergamí  tancador. 
 

CAPSA 35 – DOU 

Documentació relativa al patrimoni de Caldes de Montbui 
(1683-1863) 

Carpeta 1 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 35, 
carpeta 1/1 
 

1683-1690 Documentació relativa a la compra de tres terres i un 
hort, situats a Caldes de Montbui, efectuada per 
Jaume Solà. 1683-1690. 2 documents amb 
enquadernació de pergamí. Foli i quart. 

 “Acte de venda feta per Pere Oliveres, pagès de Caldes, 
al Doctor en Medicina, Jaume Solà, de una pessa de terra ab 
oliveras situada en la parròquia de dita vila ÿ un Acte de absolució 
de 15 lliures de Barcelona de pensió”. 1683-1690. 4 documents. 
Paper. Foli i quart. 1 full solt amb el dibuix a llapis dels límits de 
les propietats. 

1683, juny, 12. Caldes de Montbui. Establiment en 
emfiteusi que fa Isidre Ferrer, prevere del monestir reial de 
Pedralbes, com a procurador de M. Àngela Sescases, monja del 
dit monestir, a Pere Oliveres, pagès, de la vila de Caldes de 
Montbui, d’una peça de terra erma amb oliveres de 25 quarteres 
de sembradura situada a la parròquia de la dita vila, en el lloc dit 
el còdol, a canvi d’un cens anual de 16 lliures de moneda de 
Barcelona i 22 lliures d’entrada. Paper. 6 f. Quart. 

               1689, agost, 22. Santa Maria de Caldes de Montbui. 
Establiment en emfiteusi que fa Ramon Grau, poblador de la 
ciutat de Barcelona, com a procurador de Ferran Fivaller de Pol, 
també poblador de Barcelona, del consell de Sa Majestat en la 
Batllia General de Principat de Catalunya, a Pere Oliveres, pagès, 
de la vila de Santa Maria de Caldes, una peça de terra erma amb 
oliveres de 25 quarteres de sembradura, que té pel benefici sota 
la invocació de Sant Francesc instituït a l’església parroquial de 
Caldes de Montbui a cens anual de 6 sous a pagar per Nadal, 
situada en la parròquia de la dita vila, al lloc dit Còdol, a canvi 
d’un cens anual de 16 lliures de moneda de Barcelona .Paper. 8 f. 
Quart. 

                1690, agost, 19. Barcelona. Pere Oliveres, pagès, de la 
vila de Santa Maria de Caldes de Montbui, per subvenir a 
determinades necessitats que té, ven a Jaume Solà, doctor en 
medecina, poblador de Barcelona, una peça de terra amb moltes 
oliveres de 25 quarteres de sembradura, que té pel noble Ferran 
Fivaller i Pol a cens de 6 sous de moneda de Barcelona, situada 
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en la parròquia de la dita vila, en el lloc dit el Còdol, pel preu de 
180 lliures. Paper. 6 f. Foli.  

                 1690, setembre, 20. Barcelona. Absolució i definició 
feta per Ferran Fivaller i de Pol, doctor en dret, del consell de Sa 
Majestat en la Batllia General de Catalunya, a Jaume de Solà, 
doctor en medecina, del pagament d’un cens de 16 lliures de 
pensió anual, a canvi de 303 lliures i 10 sous de moneda de 
Barcelona. Paper. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 35, 
carpeta 1/2 
 

1690-1715 “Acte de venda feta per Pau Cabot, pagès de Caldes, 
al Doctor en Medicina, Jaume Solà, de dues pesses 
de terra ÿ de un hort en lo terme de Caldes”. 1690-
1715. 5 documents. Paper. 16 f. Foli. 1 full solt amb el 
dibuix a llapis dels límits de les parcel·les. 

            1690, març, 14. Barcelona. Pau Cabot, pagès, de la vila 
de Santa Maria de Caldes de Montbui, per redimir i pagar les 
pensions endarrerides de diversos censals morts, ven a Jaume 
Solà, doctor en medecina, poblador de Barcelona, dues peça de 
terra, una de dues quarteres i mitja de sembradura de forment i 
l’altra d’una quartera i mitja de sembradura, totes dues amb 
oliveres i altres arbres, situades en la parròquia i terme de la dita 
vila, en el lloc dit el Fossar dels Jueus o Terrasses, a més d’un 
hort de dos quartans de sembradura, situat en el mateix terme, en 
el lloc dit Hortes d’Avall, pel preu de 365 lliures de moneda de 
Barcelona, a raó de 325 lliures per les dues peces de terra i 40 
per l’hort. Segueix l’àpoca de la venda.  

Segueixen, a continuació, les àpoques de pagament 
referents a les pensions degudes del censals morts 
esmentats. 1690. 4 documents. 

              Als fulls de guarda hi ha anotacions de la venda feta per 
Elisabet Dou i Solà a Antoni “Marcer” de dues peces de terra 
situades en Caldes, en el lloc dit Terrasses o Fossar dels Jueus, 
pel preu de 40 dobles (28 de desembre de 1715, Caldes de 
Montbui), per tal de pagar algunes causes pies instituïdes pel seu 
pare Jaume Solà en el seu testament (25 de setembre de 1704, 
Barcelona). 

 

CAPSA 35 

Carpeta 2 
 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 35, 
carpeta 2 

1821-1861 Arrendaments de cases, una habitació i una cotxera a 
Caldes de Montbui, fets per Joaquim M. de Dou i de 
Siscar. 1821-1861. 4 documents. Paper. Foli i quart. 
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CAPSA 35 

Carpeta 3 
 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 35, 
carpeta 3 
 

1861, gener, 22-
febrer, 26. 
Barcelona  

 

Sentència de judici oral que condemna Isidre Déu a 
pagar a Joaquim M. de Dou 28 duros, és a dir, 580 
reals, per la mitja anualitat de l’arrendament d’una 
cotxera, situada en la vila de Caldes de Montbui. I 
notificació que desestima el recurs d’apel·lació i 
confirma la sentència. Paper. 2 f.  

 

CAPSA 35 

Carpeta 4 
 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 35, 
carpeta 4 
 

1729-1863. Caldes 
de Montbui 

Correspondència, principalment, de caràcter 
administratiu relativa a diversos assumptes de 
l’administració del mas Regassol, situat a Caldes de 
Montbui, de la família de Dou. 274 documents.   

 

CAPSA 36 - DOU 

Carpeta 1 
 Administració del patrimoni de Caldes de Montbui (mas Regassol)  

Correspondència, notes i vària 
(1865-1870) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 1/1 
 

1865 Correspondència, rebuda per Joaquim Maria de Dou 

FONT, Josep 
1865, agost 02 – Castellar. 1 carta. 
 
GIRBAU PUJADAS, Miquel                                                                                                                                                                          
1865, gener 09 – 1865, març 24. Castellterçol. 6 cartes. 
 
MARTÍ, Vicenç  
1865, juny 14 – Regassol. 1 carta. 
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SADERRA, Antoni 
1865, desembre 27. 1 carta. 
 
Correspondència entre tercers 

ROVIRA, Nonito a DUOCASTELLA, Francesc. 

1865, agost 13 – Sant Martí de Centelles. 1 carta. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 1/2 

S. XVII-XVIII.  Comptes i notes relatius als censals del mas 
Regassol. 6 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 1/3 

1700-1870  Comptes, contractes  i notes relatius a l’administració 
del patrimoni del mas Regassol. 55 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 1/4 

1702-1706 Causes i trasllats relatives al mas Regassol.1 volum 
en paper cosit.  
         Informe a favor de Miquel Perpinyà i Jaume Solà en la causa 
contra Joan Bautista Bonamich.  
        Trasllat d’una causa entre Pere Blanch com a obtentor de 
cert benefici i Jaume Solà. 
       Notes sobre la causa del benefici de Regassol. 
       Trasllat de la causa entre Joan Bonamich i Miquel Perpinyà. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 1/5 

1790-1870.  Comptes i notes relatius a les collites del mas 
Regassol. 61 documents. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 1/6 

1810-1870.  Rebuts de contribucions i pagaments relatius al mas 
Regassol, 1 carta de reclamació de pagament de 
Gaietà de Dou i Tayadella. 5 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 1/7 

[s. XIX]  Censos i censals que presta el mas Regassol a la 
casa Fivaller. 6 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 1/8 

Sense Data Esborranys i comptes d’algunes de les obres fetes a 
Regassol. 2 f. 

 

CAPSA 36 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de Caldes de Montbui (mas Regassol)  

Comptes dels masovers 
(1713-1904) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 

1713-1896  Rebuts del censal anual en favor de la causa pia de 
Santa Maria de la Rodona de Vic, fundada pel prevere 
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carpeta 2/1 Andreu Blanc, que paga el mas Regassol. 31 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 2/2 

1860-1904 Rebuts de la contribució territorial de la província de 
Barcelona que es paguen en el municipi de Bigues [i 
Riells].  Rebuts de contribució pagats a Bigues [i 
Riells] de 2 peces de terra que tenia Pere Font 
(Busquiró) en emfiteusi, rebuts d’ingressos municipals 
i provincials, rebuts de l’impost equivalent als de la 
sal, i rebuts de contribució territorial. Comptes i rebuts 
de la contribució territorial de la província de 
Barcelona que es paguen en el municipi de Caldes de 
Montbui. ca. 200 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 2/3 

1864-1866 Comptes i rebuts que presenta Josep Martí, masover 
del mas Regassol, a compte de Josep Maria de Dou. 
1 f. (Foli) i rebuts numerats 84-108. 35 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 2/4 

1866-1899 Rebuts i comptes diversos. Inclou un esborrany de 
plànol del mas Regassol. 46 documents.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 2/5 

1868-1869 Comptes i rebuts que presenta Isidro Valldeuriola, 
masover del mas Regassol. 12 documents.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 2/6 

1879-1894  Notes vàries relatives al mas Regassol, cartes 
adreçades a Lluís Alòs, inclou un arbre genealògic. 6 
documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 36, 
carpeta 2/7 

1884-1904 Nota sobre venda de 2 peces de terra del mas Pallàs 
(Santa Eulàlia de Ronçana), i comptes, rebuts i notes 
relatius al mas Regassol, 1 f. amb esquema de la 
plantació i classe de vinya situada al mas. 9 
documents.  

 

CAPSA 37 - DOU 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de Caldes de Montbui (mas Regassol) 

(1660-1881) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 37/1 

1660-1870 Rebuts, comptes  i notes relatives a ingressos i 
despeses del mas Regassol. ca. 150 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 37/2 
 

[1710-1870] Rebuts dels censos que paga el mas Regassol a la 
casa Fivaller o Fonollar; rebuts de censos que paga el 
mas Regassol al monestir de Sant Cugat del Vallès 
(1730-1850); rebuts del censal que paga el mas 
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Regassol a la casa pia del prevere Joan Serafí Llunes 
de Caldes de Montbui (1710-1760). ca. 100 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 37/3 

1720-1870 Rebuts corresponents al pagament del cadastre i 
contribucions del mas Regassol. ca. 150 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 37/4 

1750-1870  Rebuts i comptes de les despeses relatives a les 
obres fetes al mas Regassol. ca. 80 documents 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 37/5 

1790-1870  Comptes i notes relatius al patrimoni del mas 
Regassol. ca. 80 documents.  

 

CAPSA 38 – DOU 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de Caldes de Montbui i zona del Vallès   

 (mas Regassol, mas Paiàs, mas Fontboter) 
(1790-1904) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 38/1 

[1790-1850]  Rebuts, notes, comptes i documents relatius les 
propietats de Caldes de Montbui. ca. 200 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 38/2 

[1860-1903] Contribucions territorials relatives a les propietats de 
Caldes de Montbui. ca. 70 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 38/3 

1864-1904 Rebuts, comptes, factures i notes relatives a la gestió 
de les propietats de Caldes de Montbui. ca. 70 
documents.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 38/4 

1881 Comptes, notes i rebuts relatius a l’adob comprat  
l’abril de 1881 per a les finques Paiàs, Fontboter i 
Colomer. 6 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 38/5 

1898-1904 Rebuts i comptes de les despeses per obres fetes al 
mas Regassol, i rebuts relatius als masos Paiàs i 
Colomé. 28 documents.  

 

CAPSA 39 - DOU 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de Caldes de Montbui. Rebuts i comptes. 

(1720-1870) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 1/1 

1720-1870 Rebuts i notes de pagament de censos, beneficis, 
cadastre i altres comptes i despeses de les propietats 
de Caldes de Montbui.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 1/2 

1720-1870  Rebuts i notes de pagament de censos, beneficis, 
contribucions, obres i altres comptes i despeses de 
les propietats de Caldes de Montbui. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 1/3 

1740-1870.  Rebuts i notes de pagament relatius a les obres fetes 
a la casa de Dou, de Caldes de Montbui.  

 

CAPSA 39 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de Caldes de Montbui  

 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 2/1 

1780-1870 Notes de les collites del mas Fontboter, situat a 
Caldes de Montbui.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 2/2 

1830-1850  Notes diverses sobre comptes relatius al mas 
Fontboter, situat a Caldes de Montbui.  

 

CAPSA 39 

Carpeta 3 
Administració del patrimoni de Caldes de Montbui.  

Correspondència 
(1770-1865) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 3/1 
 

1848-1855 Enviada a Joaquim Maria de DOU I DE SISCAR per: 

BRUGAROLAS ALSINA, Josep 

1848, juliol 17 – Castellterçol. 1 carta. 

1848, juliol 27 – Castellterçol. 1 carta.. 

1853, setembre 19 -  Castellterçol. 1 carta. 

1853, octubre 22 – Castellterçol. 1 carta. 

1854, gener 09 – Castellterçol. 1 carta. 

1854, gener 14 – Castellterçol. 1 carta. 
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1855, octubre 29 – Castellterçol. 1 carta. 

1855, novembre 03 – Castellterçol. 1 carta. 

1855, novembre 12 – Castellterçol. 1 carta. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 3/2 
 

1859 DALMAU, Isidre 

1859, abril 12 – Moià. 1 carta. 

1859, abril 27 – Moià. 1 carta. 

 
Sense Data. 1 carta.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 3/3 

1863 Del seu fill Luis 

1863, juliol 14. 1 carta.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 3/4 
 

1863-1865 GIRBAU PUJADAS, Miquel 

1863, agost 09 – Pujadas. 1 carta. 

1863, desembre 02 – (Sant Feliu de) Codines. 1 carta. 

1865, març 18 – Castellterçol. 1 carta. 

1865, abril 30 – Castellterçol. 1 carta.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 3/5 

1853 OLIVERAS, Josep  

1853, abril 24 – Castellterçol. 1 carta.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 3/6 

1863 RIERA, Isidre  

1863, juliol 07. 1 carta. 

1853, agost 18. 1 carta.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 3/7 

1848-1851 Sense identificar 

1848, juliol 31 – Castellterçol. 1 carta. 

1851, setembre, 8 – Castellterçol. 1 carta.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 3/8 

1770 Dirigida a Josep Palaudàries  

DOU, Ignasi de. 1770, maig 10. 1 carta.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 39, 
carpeta 3/9 
 

1805-1828 Rebuda per Gertrudis de Dou i Siscar.  

1822-1828. Castellterçol. 6 cartes. 

Rebuda per Gaietà de Dou 

1805-1806. Castellterçol. 2 cartes.  
 

CAPSA 40 - DOU 
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Administració del patrimoni de Caldes de Montbui 
(1710-1850) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 40 
 

1710-1850 “Comptes dels encarregats de Caldes de Montbui”. 
1710-1850. Documentació de caràcter comptable i 
administratiu dels diferents patrimonis de la família 
Dou ubicats a Caldes. 11 llibretes ordenades per 
dècades.  

 

CAPSA 41 - DOU 

Administració del patrimoni del mas Paiàs, situat a Santa Eulàlia de Ronçana 
 (1720-1901) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 41/1 

1790-1870 Rebuts, comptes i notes de pagament relatius al mas 
Paiàs, principalment rebuts.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 41/2 

1797-1870 Comptes del mas Paiàs, inclou alguns rebuts i notes 
de pagament.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 41/3 

1720-1870 Rebuts, comptes i despeses relatius a obres fetes al 
mas Paiàs.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 41/4 
 

1770-1870 Censos que paga el mas Paiàs al comte de Torralba; 
al benefici de Sant Salvador i Santa Magdalena de 
l’església de Sant Esteve de Granollers; rebuts 
relatius al cens que paga el mas Paiàs al priorat de 
Sant Miquel del Fai i, rebuts del cens que paga a la 
Cartoixa de Montalegre.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 41/5 

1780-1870 Rebuts, comptes i notes relatives al pagament del 
cadastre i contribucions del mas Paiàs.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 41/6 

1867-1901 Rebuts, comptes i notes diverses relatives al mas 
Paiàs, també rebuts de contribució. 33 documents. 

 

CAPSA 42 - DOU 

Carpeta 1 
 Administració de propietats situades a Santa Coloma de Gramanet 

(s. XVII-XIX) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 

1670, juny 28. 
Barcelona 

Establiment d’un tros de terra, dit la Madriguera, a 
Santa Coloma de Gramanet, fet per Bernat Tayà a 
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carpeta 1/1 Salvador Pairell. 1 document.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/2 

1710, juliol, 5. 
Barcelona  

Renúncia i cessió d’una peça de terra feta per Isabel 
Faurell a favor de Pere i Ramon Torrens, pagesos de 
Santa Coloma de Gramanet. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/3 

1710, juliol, 5. 
Barcelona 

Venda de la meitat d’una peça de terra, dita la 
Madriguera, situada a Santa Coloma de Gramanet, 
feta per Dídac Torrents a Josep Torrents. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/4 

1770, maig, 20. 
Barcelona 

Testament de Francesc Torrents, pagès de Santa 
Maria de Badalona. 1 document.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/5 

1816, juny, 1. 
Barcelona 

Venda perpètua d’una porció de terra feta per 
Francesc Galceran a Gertrudis de Magarola. 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/6 

1816, juny, 1. 
Barcelona 

Venda perpètua d’una porció de terra feta per 
Domènec Pagès i les seves germanes  Francesca i 
Jacinta, a favor de Gertrudis de Magarola. 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/7 

1816, juny, 22. 
Badalona 

Venda d’un tros de terra, a Badalona, feta per 
Francesc i Josep Torrents a Gertrudis Magarola. 1 
document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/8 

1816, juny, 22. 
Barcelona  

Àpoca i cessió de drets signat per Francisco 
Coronado, apoderat general del marquès d’Ayerbe, a 
Gertrudis de Magarola. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/9 

1816, setembre, 
28. Barcelona 

Venda perpetua d’un tros de terra a Santa Coloma de 
Gramanet atorgada per Francesc i Josep Torrents a 
favor de Gertrudis de Magarola. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/10 

1816, desembre, 
15. Barcelona 

Àpoca signada per Jaume Brossa per raó dels treballs 
fets en la paret de la finca dita la Madriguera, situada 
en el terme de Santa Coloma de Gramanet. 1 
document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/11 

1816, desembre, 
18. Barcelona 

Trasllat d’escriptura d’una propietat de Josep Torrents 
dita la Madriguera, situada en el terme de Santa 
Coloma de Gramanet. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/12 

1816, desembre, 
19. Barcelona 

Còpia de la donació atorgada per Josep Torrents al 
seu fill Francesc Torrents per raó de matrimoni. 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/13 

1830, abril, 14. 
Barcelona 

Arrendament fet per Gertrudis de Dou a Francesc 
Brunat de Palomar. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/14 

1842, agost, 24. 
Barcelona 

Còpia autentificada per l’arxiver Santiago Caldas per 
poder regar una peça de terra de Josep Torrents. 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 1844-1922  Rebuts i contribucions territorials de les propietats 
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capsa 42, 
carpeta 1/15 

situades a Santa Coloma de Gramanet. 28 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/16 

1844-1855 Rebuts i recaptacions corresponents a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramanet. 6 documents.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/17 

1849, gener, 4. 
Barcelona 

Arrendament d’un tros de terra fet per Francesc de 
Dou a favor de Francesc Rodríguez i Joan Guàrdia, 
pagesos de Santa Coloma de Gramanet. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/18 

1868, gener, 26. 
Barcelona  

Arrendament d’un tros de terra, situada a Santa 
Coloma de Gramanet, fet per Francesc de Dou a 
favor de Joan Gordí, pagès de la dita ciutat. 1 
document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 1/19 

1876 o post.  
Santa Coloma de 
Gramanet 

Declaració de les finques rústiques de Gertrudis Dou. 
1 document. 

 

CAPSA 42 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni (terres situades a la zona de Nostra Senyora del Port, 

Barcelona) 
 (1704-1831) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/1 

1704, febrer, 28. 
Barcelona  

Venda feta pels marmessors del testament d’Andreu 
Francesc, pagès, ciutadà de Barcelona, a Joan 
Pagès, pagès de Santa Maria de Sants, d’una peça 
de terra situada a la zona de Nostra Senyora del Port. 
1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/2 

1709, setembre 29. 
Barcelona 

Capítols matrimonials entre Joan Pagès i Francisca 
Sadó. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/3 

1736, juny 22-27. 
Barcelona 

Venda d’una peça de terra situada a la Parròquia de 
Nostra Senyora de Sants, al lloc anomenat “Los tres 
Ponts”, propietat de Teresa Estrada Pagès a favor de 
Jaume Galceran; i llicència concedida als 
administradors de Teresa Estrada per fer la venda. 2 
documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/4 

1748, agost, 2. 
Barcelona 

Venda i absolució feta i signada per Teresa Ametller i 
Estrada i Salvador Ametller a favor de Francesc 
Galceran Paller, del dret de recobrar una peça de 
terra situada a a parròquia de Sants. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 1760, març, 11. Testament de Joan Pagès, hortolà de les hortes de 



 

 

245 

 

capsa 42, 
carpeta 2/5 

Barcelona Sant Pau. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/6 

1773, setembre 26. 
Barcelona 

Concòrdia entre Domènec Pagès i Francesc 
Galceran. 1 document.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/7 

1790, maig, 8. 
Barcelona 

Testament de Domènec Pagès, fill de Joan Pagès. 1 
document.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/8 

1815, juny 25. 
Barcelona 

Concòrdia entre Domènec Pagès i Francesca i 
Jacinta Pagès per l’herència i venda d’unes terres del 
seu avi Domènec Pagès. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/9 

1815.  
Barcelona 

Heretament d'una terra situada a Montjuïc fet per 
Domènec Pagès, hortolà, net del dit també Domènec 
Pagès.1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/10 

1816, febrer Lluïsme en virtut d’una peça de terra situada a Nostra 
Senyora del Port, propietat de Francesc Galceran i 
Domènec Pagès. 6 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/11 

1816, juny, 4. 
Barcelona 

Dues àpoques signades, una per Joan Sabater 
Galceran i, l'altra, per Francesc Galceran ambdues a  
favor de Gertrudis Magarola. 2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/12 

1816, juliol, 22. 
Barcelona 

Testament de Jaume Galceran, teixidor de llana, 
ciutadà de Barcelona. 1 document.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/13 

1816, juliol 22. 
Barcelona 

Testament de Francesc Galceran Joaní, fill de Jaume 
Galceran. 1 document.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/14 

1816, juliol 22. 
Barcelona  

Testament de Francesc Galceran Llevallol, advocat, 
fill de Francesc Galceran i Joaní. 1 document.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/15 

1816.  
Barcelona 

Àpoca signada per Anton de Magarola, cavaller de 
Barcelona, a favor de la seva muller Gertrudis de 
Magarola Solanell de Foix, en relació a la peça de 
terra situada al lloc “los tres ponts” situada prop del 
castell del port. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 2/16 

1831, maig 22. 
Barcelona 

Renúncia de Maria Solsona Olivares, a qui Gertrudis 
de Magarola Solanell i de Foix llegà unes terres 
anomenades del Port, en favor de Gertrudis de Dou i 
de Siscart. 1 document.  

 

CAPSA 42 

Carpeta 3 
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Administració del patrimoni situat a Sants (Barcelona) 
(1813-1929) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 3/1 

1813-1927. Sants 
(Barcelona) 

Documentació referent a diferents propietats 
provinents de la marquesa de Dou localitzades a 
Sants (Barcelona), arrendaments, reclamacions, 
notificacions, afectació per urbanització de la Gran 
Via. Inclou plànols. 45 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 3/2 

1844-1929. Sants 
(Barcelona) 

Rebuts de contribucions i impostots municipals. 62 
documents.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 42, 
carpeta 3/3 

s. XIX. Barcelona  Genealogies de les famílies Pagès i Basté. 2 
documents.   
 

 

CAPSA 43 - MONER 

Carpeta 1 
Testaments de diferents membres de la família Amorós o relacionats amb ella  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 43, 
carpeta 1 
 

1606-1690 Testaments, còpies de testaments, clàusules 
testamentàries i llegats de les famílies Amorós, 
d’Isona i Conques, i Ardanuy, entre els quals hi ha els 
de Juan Ardanuy, cavaller de Santorens (1606; 10 f; 
quart); Pere Amorós, mercader d’Isona (1629; 4 f; 
foli); Joan Cots, pagès de Sant Romà d’Abella (1650; 
4 f; foli); Adrianna Amorós i d’Ardanuy (1657; 2 f; foli);  
Antoni Amorós, notari d’Isona (1664; 8 f; foli); i Josep 
d’Amorós i d’Ardanuy, donzell (1681; 10 f; foli). 1606-
1690. 28 documents en paper. Foli i quart. 

 

CAPSA 43 - MONER 

Carpeta 2 
Testaments de diferents membres de les famílies Vives i Miret o relacionats amb elles  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 43, 
carpeta 2 

1281-1700 Testaments, còpies, certificats clàusules 
testamentàries, codicils, inventaris “post mortem” i 
donacions (1444; pergamí, R. 29406, 1509, pergamí, 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28898&valuesearch=29406&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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 R. 29409) de les famílies Vives i Miret, de Vilafranca 
del Penedès, entre els quals hi ha el d’Elisenda de 
Vernet, vídua del cavaller Arnau de Vernet (1281; 
pergamí, R. 29403); Guillem Vives, prevere (1423; 
pergamí, R. 29404); Pere Morató (1413; pergamí, R. 
29405); Antoni Vives (1503; pergamí, R. 29407 i R. 
29408); Magdalena Mireta (1552; pergamí, R. 29410); 
Jaume Escofet (1549; pergamí, R. 29411); Joan Pau 
Fonoll, cavaller de Vilafranca del Penedès (1607; 2 f. 
foli); l’inventari dels béns de Gabriel Miret (1628; 8 f., 
foli); i els testaments de Magdalena Miret, esposa del 
cavaller Gabriel Miret (1634; 8 f., quart) i Domènec 
Miret i Riera, donzell de Vilafranca del Penedès. 
(1654; 4 f., foli). 29 documents, entre els quals 1 
pergamí de s. XIII, 3 del s. XV, i 4 del s. XVI.  1281-
1700. Pergamí i paper. Foli i quart.  

 

CAPSA 43 

Carpeta 3 
Testaments de Marià Mas i Dalmau i testaments relacionats amb ell, en qualitat de 

marmessor 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 43, 
carpeta 3  
 

1833-1851 Testaments, codicils, certificat de testament i poder, 
entre els quals hi ha els testaments de Teresa de 
Llano, vídua de Joan Michel (1844; 2 f; foli); Joan 
Bonifaci i Gasset, capità retirat  (1844; 4 f; foli); i Marià 
Mas i Dalmau, tinent coronel d’infanteria retirat (1849; 
4 f; foli). 1833-1851. 6 documents en paper. Foli. 

 

CAPSA 43 

Carpeta 4 
Vària: testaments i capítols matrimonials varis  

(1460-1667) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 43, 
carpeta 4/1 

1460, maig, 9. Sant 
Pere de les Preses 

Testament de Pere Pujol, malalt, del mas de Codella, 
de la parròquia de Sant Pere de les Preses, en què 
nomena marmessors Francesc Riera, rector de Sant 
Romà de Joanetes, i el seu cunyat Antoni [...], de la 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28899&valuesearch=29409&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28893&valuesearch=29403&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28894&valuesearch=29404&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28895&valuesearch=29405&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28895&valuesearch=29405&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28896&valuesearch=29407&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28897&valuesearch=29408&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28897&valuesearch=29408&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28900&valuesearch=29410&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28901&valuesearch=29411&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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parròquia de Sant Esteve d’en Bas, a qui mana pagar 
tots els seus deutes. Disposa ser enterrat al cementiri 
de l’església de Sant Esteve d’en Bas i la celebració 
de misses per a la seva ànima i la de tots els fidels 
difunts per part de deu preveres de cos present, 
novena i cap d’any. Pergamí. R. 29402. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 43, 
carpeta 4/2 
 

1570, abril, 8 Capítols matrimonials entre Bartomeu “Déu nos ajut”, 
de Sant Pere d’Òdena, i Joana Jaume, donzella, del 
mas del Pla, del terme de la Torre de Claramunt. 
Paper. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 43, 
carpeta 4/3  

1589, abril, 26 Testament d’Antònia Vidala, vídua d’Antoni Vidal, 
pagès del veïnat de Puigfrancor, de la parròquia de 
Santa Maria de Camprodon. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 43, 
carpeta 4/4 

1667, gener, 13 Inventari dels béns de Francesc Moner i de Puigmarí, 
donzell, de la vila de Camprodon. Paper. 6 f. Foli.  

 

CAPSA 44 - MONER 

Carpeta 1 
Vendes de peces de terra, horts, cases i censals de Vilafranca del Penedès, referents a 

les famílies Vives i Miret  
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/1  
 

1399, maig, 12  

 

Establiment en emfiteusi d’una peça de terra amb 
vinya, situada a la quadra de “Castro Muro”, sota 
domini del monestir de Sant Sebastià, que fa Blanca, 
esposa de Pere Codines, de Vilafranca del Penedès, 
a Ramon Vives, barber, de la dita vila, a canvi de mitja 
quarterada d’ordi per la festivitat dels sants Pere i 
Feliu d’agost. Pergamí. R. 29429.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/2  
 

1402, novembre, 9. 
Vilafranca del 
Penedès 

 

Venda d’una peça de terra situada prop de la torre 
d’en Moragues, sota el domini del monestir de Sant 
Sebastià a cens anual de 13 punyeres [...] a pagar per 
sant Pere i sant Feliu d’agost, feta pels germans 
Romeu Escofet i Pere Escofet, prevere, fills del difunt 
Romeu Escofet, de Vilafranca del Penedès, i de la 
seva esposa donya Blanca a Antoni Vives, barber, de 
la dita vila, pel preu de 25 florins d’Aragó, 13 lliures i 
15 sous de tern de Barcelona.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/3  

1420, abril, 15. 
Vilafranca del 

Venda d’una peça de terra plantada de vinya situada 
en la quadra de Ferran (Olèrdola), sota domini i alou 
del monestir de Santes Creus a cens d’una quartera i 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28892&valuesearch=29402&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28919&valuesearch=29429&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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 Penedès 

 

mitja d’ordi per sant Pere i sant Feliu, que fan Antoni 
Vives, barber, de Vilafranca del Penedès, i la seva 
esposa Gueraldona, a Pere Ferrer, sabater, de la dita 
vila, pel preu de 6[...]. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/4 
 

1445, març, 17. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’una peça de terra plantada de vinya situada 
en el territori de Vilafranca del Penedès, en el lloc dit 
“les Forques Velles”, feta per  Ivó Bell, barber, oriünd 
de la vila de Muzillac, del ducat de Bretanya, i la seva 
esposa Elena, habitants de Vilafranca del Penedès, a 
Ramon Vives, barber de Vilafranca, pel preu de 100 
sous de moneda de Barcelona. Segueix àpoca. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/5  
 

1467, desembre, 
16. Vilafranca del 
Penedès 

 

Quitació d’un censal mort de 9 sous de renda anual 
signat per Antoni Vives, barber, de Vilafranca del 
Penedès, als administradors del bací dels pobres 
vergonyants de la dita vila, hereus del difunt Marc de 
Puigmoltó, donzell, pel preu de 9 lliures de moneda de 
tern de Barcelona. Segueix àpoca. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/6  
 

1468, març, 18. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’un censal mort de 20 sous de cens anual feta 
per Antoni Vives, barber, de Vilafranca del Penedès, a 
Lluís Sonet i Magí Adrover, procuradors dels 
aniversaris dels preveres de l’església de Santa Maria 
de la dita vila i a Gaspar Tintorer, prevere i 
administrador de les noies per maridar, del difunt 
Antoni Vell, prevere, per raó d’una casa del dit Antoni 
Vell. Segueix àpoca. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/7  
 

1480, març, 3. 
Vilanova de 
Cubelles 

Venda de diverses peces de terra que fa Antoni Serra, 
batlle dels castells de Cubelles i Vilanova i la Geltrú, a 
Antoni Vives, cirurgià, de Vilafranca del Penedès, 
tutor i procurador de l’herència de Marc de Puigmoltó, 
donzell, major de dies, pel preu de 20 lliures i 10 sous 
de moneda de Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/8  
 

1515, juliol, 26. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’un censal mort que fa Antoni Pere, teixidor, 
de Vilafranca del Penedès, a Joan Soval, menor de 
dies, paraire de draps de la dita vila, per raó d’una 
casa situada dins les muralles de la vila, en el barri de 
la Pl. de la Palma. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/9 
 

1518, març, 13. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’una casa amb dos portals situada dins les 
muralles de Vilafranca del Penedès, a la plaça del 
Blat, sota domini de la confraria dels sabaters, 
assaonadors i blanquers de la dita vila, que fa Pere 
Climent Riu, paraire de draps de lli, de Vilafranca, 
hereu universal del seu difunt pare Antoni Riu, a Joan 
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Miret, pagès, oriünd del terme del castell de Sant 
Martí Sarroca i habitant de Vilafranca del Penedès, 
pel preu de 120 lliures de moneda de Barcelona. 
Segueixen dues àpoques. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/10  
 

1525, desembre, 
27. Vilafranca del 
Penedès   

 

Venda d’una casa amb dos portals situada dins les 
muralles de Vilafranca del Penedès, a la plaça del 
Blat, sota domini de la confraria dels sabaters, 
assaonadors i blanquers de sant Miquel, feta per Joan 
Miret, pagès, habitant de Vilafranca del Penedès, a 
Gabriel Miret, també habitant de la dita vila, pel preu 
de 90 lliures de moneda de Barcelona. Segueix 
àpoca. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/11 
 

1527, desembre, 
17. Vilafranca del 
Penedès  

 

Venda d’una peça de terra situada en el territori de 
Vilafranca del Penedès, en el lloc dit Sant Julià, feta 
per Francesc Batlle, pagès, de la vila del castell de 
Sitges, hereu universal dels béns del difunt Martí 
Gual, a Gabriel Miret, blanquer, habitant de Vilafranca 
del Penedès, pel preu de 54 lliures i 10 sous de 
moneda de Barcelona. Segueix àpoca de pagament. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/12 
 

1529, març, 3  

 

Venda d’una peça de terra situada en el territori de 
Vilafranca del Penedès, en el lloc dit Benages, sota 
domini del benefici de Sant Joan de l’església 
parroquial de Santa Maria de Vilafranca, feta per Joan 
Figuerola, pagès, la seva esposa Tecla, Joan 
Figuerola, menor de dies, i els germans Antoni 
Figuerola i Eulàlia, donzella, fills del dit matrimoni, de 
la dita vila, a Gabriel Miret, blanquer, habitant de la 
dita vila, pel preu de 26 lliures i 10 sous de moneda 
de Barcelona. Segueix àpoca. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/13  
 

1530, novembre, 
28. Vilafranca del 
Penedès 

Venda de la meitat d’un hort situat en Vilafranca del 
Penedès, a la plaça del Forment, que fa Joan Quer, 
pagès, habitant de la dita vila, a Gabriel Miret, 
blanquer, també habitant de Vilafranca, pel preu de 16 
lliures de Barcelona. Segueix àpoca. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/14  
 

1534, febrer, 4. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’un censal mort de 100 sous de cens anual 
que fa Gaspar Milà, sabater, de Vilafranca del 
Penedès, a Pau Coloma, apotecari, per raó del preu 
d’unes cases situades dins les muralles de la vila. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/15 

1552, octubre, 22. 
Terme del castell 
d’Olèrdola 

Venda d’una peça de terra situada en el territori de 
Vilafranca del Penedès, al lloc dit Sant Julià, que fa 
Francesc Xammar, doctor en dret, ciutadà de 
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 Barcelona i oriünd de la dita vila, a Miquel Miret, 
mercader, també oriünd de la dita vila i habitant de 
Barcelona, pel preu de 15 lliures i 10 sous de 
Barcelona. Segueix àpoca. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/16 
 

1586, març, 1. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’una peça de terra situada en el territori de 
Vilafranca del Penedès, en el lloc dit Pontarró, que fa 
Miquel Miret, botiguer de teles de Vilafranca del 
Penedès, la seva esposa Elisabet i llurs fills Pau i 
Francesca Miret, a Jaume Palau, home de negocis, 
de la dita vila, pel preu de 80 lliures de moneda de 
Barcelona. Segueix àpoca. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/17 
 

1586, març, 7. 
Vilafranca del 
Penedès 

Lliurament de la possessió de la peça de terra anterior 
feta pels seus venedors, Miquel Miret, botiguer de 
teles de Vilafranca del Penedès, la seva esposa 
Elisabet i llurs fills Pau i Francesca Miret, al dit Jaume 
Palau, home de negocis. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/18  
 

1608, gener, 20. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’un censal mort de 3 lliures, 10 sous i 6 diners 
de cens anual que fan Montserrat Pometa, pagès, del 
mas de Lacunalba, del terme de Canyelles, de la 
parròquia de Sant Miquel d’Olèrdola, la seva esposa 
Margarita i llur fill Montserrat, pagès, per tal de pagar 
diversos censals a mossèn Joan Pau Fonoll, cavaller, 
de Vilafranca del Penedès. Segueix àpoca. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/19 
 

1617, juny, 1. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda de diverses peces de terra que fan Francesc 
Oller, jurisperit, de Vilafranca del Penedès, Baltasar 
Botines, mercader, de la vila de Pujalt, i Magdalena, 
vídua de Gaspar Soler, burgès, de Vilafranca del 
Penedès, tutors i curadors, juntament amb Pau 
Colom, mercader de Tarragona, i Andreu Botines, 
mercader, de la vila de Tàrrega, de les persones i 
béns de Francesc i Jerònim, infants, fills del dit 
matrimoni, a Montserrat Folguera, botiguer de teles de 
la ciutat de Balaguer, i la seva esposa Elena Folguera 
i Soler, pel preu de 230 lliures de moneda de 
Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/20 

1618, febrer, 10. 
Vilafranca del 
Penedès/1618, 
febrer, 27. Guimerà 

Venda de diversos censals que fan els marmessors 
del testament de Joan Pau Fonoll, cavaller, de 
Vilafranca del Penedès, a diferents censalistes. 16 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/21  

1626, febrer, 9-11  

 

Còpia autèntica de la declaració testimonis de la part 
de Gabriel Miret. 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 1633, setembre 12. Venda de censals que fa Francesc Damià, blanquer i 
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capsa 44, 
carpeta 1/22  
 

Vilafranca del 
Penedès 

home de negocis de Vilafranca del Penedès, a 
Dionísia Miret, donzella i filla del difunt Miquel Miret, 
burgès de Vilafranca del Penedès. Paper. 6 f. Foli. 
Venda d’una peça de terra situada en el territori de 
Vilafranca del Penedès, en la partida dita el Viver, feta 
per Dionísia Miret, filla del difunt Miquel Miret, burgès 
de Vilafranca, a Francesc Damià, home de negocis de 
la dita vila, pel preu de 280 lliures de moneda de 
Barcelona. 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/23 
 

1636, maig, 24. 
Vilafranca del 
Penedès 

 

Venda de diverses peces de terra que fa Magdalena 
de Ferrer, esposa de Galceran de Ferrer, donzell, 
domiciliat a Vilafranca del Penedès, senyor del lloc i 
terme de la Móra i hereu universal dels béns del difunt 
Gaspar Soler, a fra Rafael Jordà, religiós del monestir 
de Santa Caterina de Barcelona, Joan Matxí i 
Francesc Riera, mercader, ciutadans de Barcelona, 
administradors dels fills del matrimoni de Magdalena i 
Gabriel Miret, pel preu de 30 lliures de moneda de 
Barcelona. Segueix àpoca. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 1/24  
 

[Dècada de 1670], 
24 

Concòrdia entre Joan Moner i Bassedes i Magdalena 
Moner i Miret, cònjuges, d’una banda, i Gabriel 
Escardó, burgès de Vilafranca del Penedès, Dídac 
Miret, també burgès de la dita vila, i Llorenç Batlle, 
pagès d’Olesa de Bonesvalls, administradors de la 
causa pia fundada per Maria Miret, de l’altra, 
mitjançant la qual el dit matrimoni es compromet a 
pagar als dits administradors 250 lliures en el termini 
de dos anys. Document acèfal. 6 f. Foli.  

 

CAPSA 44 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de Vilafranca del Penedès: establiments i vendes  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/1  
 

1214, agost, 16 

 

Establiment d’una peça de terra per plantar vinya, 
situada al mas de Sunyer, fet per Guillem Sunyer, 
Arnau, Bernat i Escala a Roig, draper, a canvi d’un 
cens anual de tres quarteres i 9 quartanes d’ordi 
segons la mesura de Vilafranca del Penedès per sant 
Pere i sant Feliu del mes d’agost. Reben per aquest 
establiment 60 sous de diners de bona moneda de 
Barcelona (trasllat del 15 de juliol del 1310). Pergamí. 
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R. 29430. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/2 
 

1327, agost, 2 Venda d’una peça de terra amb vinya situada a la 
quadra de la torre de Ferran, sota domini de Guillem 
de Barberà, cavaller, a cens d’una quartera d’ordi bo 
anual per sant Pere i sant Feliu d’agost, feta per 
Gueralda, esposa de Bernat d’Avellano, picapedrer de 
Vilafranca del Penedès, pel preu de 10 lliures de tern 
de Barcelona. Pergamí.R. 29431. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/3  
 

1354, octubre, 29 Establiment en emfiteusi d’un hort o petita peça de 
terra situada en el lloc dit  l’Horta de Santa Digna, 
sota domini de Blanca, vídua del cavaller Bernat de 
Barberà a cens de 5 sous anuals de moneda de 
Barcelona, fet per Guillem Ametller, de Vilafranca del 
Penedès, procurador de Francesc Guerau, fill i hereu 
del difunt Pere Guerau, jurisperit de la dita, a 
Francesc Vendrell, habitant de la dita vila, a canvi 
d’un cens de 2 sou i 6 diners de tern per sant Pere i 
sant Feliu d’agost. Rep una entrada de 2 sous de 
moneda de tern de Barcelona. Pergamí.R. 29432. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/4 
 

1361, novembre, 
15 

Venda d’una casa situada a Vilafranca del Penedès, 
al carrer dit de la Palma, sota domini de Marc 
Llaurador, jurisperit de la dita vila, a cens de 15 sous 
de Barcelona anuals per la Pentecosta, feta per 
Llorenç Gener, hostaler i ciutadà de Barcelona, i Pere 
de Bosc, sabater de Vilafranca del Penedès, 
procurador juntament amb el difunt Guillem Gener, 
prevere, i donya Gueraldona, esposa del dit Llorenç 
Gener, a Francesc Serrat, escrivà de Vilafranca del 
Penedès, pel preu de 70 lliures de moneda de tern de 
Barcelona. Pergamí.R. 29433. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/5  
 

1382, gener, 17 Procura de l’abat Pere, del monestir de Santa Cecília 
de Montserrat, a favor de Joan Muntaner i Pere 
[...]erart, habitants de Vilafranca del Penedès, per tal 
de mediar en la denúncia feta a Bernat ça Sala, dit 
també Agostenc, del terme de Sant Martí i de la 
parròquia de Santa Maria de Vallformosa, i la pena 
imposada de 20 florins d’or d’Aragó pel batlle del 
castell i terme de Sarroca, Antoni Oller. Pergamí.R. 
29434. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/6  
 

1400,març, 17 Ponç Vilardell, pagès, de Vilafranca del Penedès, i la 
seva esposa Constança, atès que Maria, esposa 
d’Humbert Sibila, baster de Vilafranca, va vendre al dit 
Ponç Vilardell un hospici com a hereva del seu difunt 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28920&valuesearch=29430&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28921&valuesearch=29431&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28922&valuesearch=29432&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28923&valuesearch=29433&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28924&valuesearch=29434&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28924&valuesearch=29434&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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avoncle Jaume Serra, situat en Vilafranca, prop de 
l’església de Sant Jaume, pel preu de 34 lliures de 
Barcelona, i atès que el dit Jaume Serra devia a 
l’església de Santa Maria de Vilafranca del P. per raó 
d’un llegat d’aniversaris de la seva dona, per la qual 
cosa el dit matrimoni de Ponç i Constança venen a 
Bernat Saguals i Mateu Fuster, preveres i procuradors 
dels dits aniversaris, un censal mort de 20 sous de 
tern a pagar per la presentació de Maria del mes de 
març. Pergamí. R. 29435.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/7 
 

1413,  juliol, 17. 
Castell de Sant 
Martí [Sarroca] 

Venda d’un censal mort de 235 sous i 6 diners de 
moneda de tern de Barcelona de pensió anual, a 
pagar per sant Pere i sant Feliu del mes d’agost, feta 
per Marc d’Avinyó, castlà del castell de Sant Martí 
Sarroca, i el seu fill Joan d’Avinyó, donzell, domiciliats 
a Vilafranca del Penedès, a Galceran d’Avinyó, 
donzell, antigament senyor de la domus de Pujol, 
situada en el terme del dit castell, i ara habitant de la 
dita vila. Segueix àpoca. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/8  
 

1518, juny, 27. 
Vilanova de la 
Muga 

Venda de diverses terres feta per Gregori Compte, 
curador assignat per Francesc Escot, doctor en lleis i 
jutge ordinari de Vilanova de la Muga, dels béns que 
van ser del difunt Joan Mas, del lloc de Vilanova de la 
Muga (Alt Empordà), entre diferents creditors. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/9 
 

1618, desembre, 
23. Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’una peça de terra de camp situada en la 
parròquia i territori de Sant Cugat i Sant Jaume de 
Moja, a la partida dita el Clot de Moja, sota domini del 
monestir de Sant Cugat del Vallès a cens de 4 sous 
de moneda de tern de Barcelona, que fa Pere Queralt, 
botiguer de teles de Vilafranca del Penedès, a 
Bartomeu Vedell, bataner de la dita Vilafranca, pel 
preu de 60 lliures de moneda de Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 2/10  

1366-1416 Tres fragments de pergamins dels anys 1366, 1416 i 
un tercer sense data.  

 

CAPSA 44 

Carpeta 3 
Testaments de diferents membres de la família Bas de Piera i Capellades o relacionats 

amb ella. 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28925&valuesearch=29435&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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(1485-1782) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 44, 
carpeta 3  
 

1485-1782 Testaments, còpies, notes, certificats, clàusules 
testamentàries i inventaris “post mortem” de les 
famílies Orpins de Piera, Bas de Piera i Capellades i 
March d’Esparraguera, entre els quals hi ha els de 
Dolça, vídua de Ramon Orpí, del mas Orpí, del terme 
de la vila de Piera (1485; pergamí R. 29436); i Marc 
Bas, fuster, de la vila de Piera (1611; 6 f.; foli); els 
inventaris de béns mobles de Marc Bas, mercader, de 
la vila de Piera (1629; 12 f.; foli) i Francesc Bas i de 
Moner (1760; 8 f.; foli); els testaments d’Elisabet Bas, 
vídua de Marc Bas, mercader de Piera (1638; 2 f.; 
foli); Francesc March, candeler de Cera 
d’Esparraguera, i la seva esposa Elisabet Joana 
March i Canter (1652; 4 f.; foli); Miquel Orpí, del mas 
Bonans, del terme de Piera (1656; pergamí R. 29437); 
Francesca Bas, vídua de Pau Bas, mercader de la vila 
de Piera (1661; 4 f.; foli); Fèlix Bas, ciutadà honrat de 
Barcelona a Capellades (1697; 4 f.; foli); Magdalena 
Bas i Balaguer, vídua de Fèlix Bas (1707; 6 f.; foli); 
Ignasi Bas (1706; 6 f.; foli); i Francesc Bas i de Moner 
(1766; 10 f.; foli); i el certificat del testament de Maria 
de Bas i de Maranyosa, vídua de Francesc de Bas i 
de Moner (1782; 2 f.; foli). 1485-1782. 23 documents, 
dels quals 2 són pergamins. Pergamí i paper. Foli i 
quart. 

 

CAPSA 45 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de les famílies Vives i Miret de Vilafranca del Penedès 

(1389-1627) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 1/1 
 

1389, maig, 14 Venda que fa Arnau Ponç, de Vilafranca del Penedès, 
a Pere Miret, pellisser, de la dita vila, dels drets d’un 
censal mort, pel preu de 21 lliures de moneda de 
Barcelona. Segueix àpoca. Pergamí. R. 29438.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 1/2 

1520, gener, 12. 
Vilafranca del 

Venda d’una peça de terra de camp situada al territori 
de Vilafranca, al lloc dit Morató, feta per Francesc 
Punyera, sabater de Vilafranca del Penedès, i la seva 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28926&valuesearch=29436&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28927&valuesearch=29437&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28928&valuesearch=29438&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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 Penedès esposa Eufrasina a Salvador Vives, cirurgià, de la dita 
vila, pel preu de 10 lliures de Barcelona. Segueix 
àpoca. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 1/3 
 

1526, novembre, 
12. Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’un hort tancat amb parets, situat fora 
muralles de Vilafranca del Penedès, al barri dit Sant 
Pere, feta per Francesc Llaurador, apotecari de 
Vilafranca del Penedès, la seva esposa Montserrat, 
llur fill Rafael Llaurador, també apotecari, i la seva 
esposa Joana a Salvador Vives, cirurgià, de la dita 
vila, pel preu de 20 lliures. Segueix àpoca. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 1/4 

1535, maig, 11. 
Les oliveres d’en 
Tàrrega 

Redempció d’un censal mort feta per Salvador Vives, 
cirurgià de Vilafranca del Penedès. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 1/5 
 

1597, febrer, 5. 
Vilafranca del 
Penedès 

Establiment d’unes cases, situades dins les muralles 
de Vilafranca del Penedès, al carrer dit de la 
Parellada, fet per Pau Llorenç, blanquer, de Vilafranca 
del Penedès, juntament amb el seu pare Antoni 
Llorens, també blanquer, a Miquel Vives, cirurgià, de 
la dita vila, a cens anual de 4 sous de moneda de 
Barcelona per sant Miquel i 9 sous d’entrada. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 1/6 
 

1602, gener, 30. 
Vilafranca del 
Penedès 

Acta notarial del manament donat pel veguer de 
Vilafranca del Penedès a Jerònim Xammar, notari i 
escrivà de la cort del dit veguer, perquè no faci cap 
despatx de Miquel Miret, jurat en cap de la universitat 
de la dita vila. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 1/7 
 

1617, juny, 3. 
Vilafranca del 
Penedès/1627, 
juliol, 17. Vilafranca 
del Penedès 

Àpoca de pagament de la redempció de diverses 
peces de terra venudes a carta de gràcia, situades en 
el territori de Vilafranca, i venda posterior de les 
mateixes. 

1617, juny, 3. Vilafranca del Penedès: Àpoca de 
pagament signada per Montserrat Falguera, botiguer de teles de 
la ciutat de Balaguer, en nom seu i com a procurador de la seva 
esposa Elena Falguera i Soler a favor de Gabriel Miret, burgès de 
Vilafranca del Penedès, actualment de Barcelona, de 200 lliures 
de moneda de Barcelona, corresponents la redempció d’unes 
peces de terra que els tutors i curadors dels béns dels pubills de 
Gaspar Soler, burgès de la dita vila, van vendre al dit Gabriel Miret 
pel preu de 230 lliures. Paper. 

 1627, juliol, 17. Vilafranca del Penedès: Venda de 
diverses peces de terra, situades en el territori de Vilafranca del 
Penedès,  pel preu de 230 lliures de moneda de Barcelona, feta 
per Francesc Oller, jurisperit de Vilafranca del Penedès, Baltasar 
Botines, mercader de la vila de Pujalt, i Magdalena, vídua de 
Gaspar Soler, burgès de Vilafranca, tutors i curadors, juntament 
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amb Pau Colom, mercader, ciutadà de Tarragona, i Andrea 
Botines, mercader, de la vila de Tàrrega, de la persona i els béns 
de Francesc i Jerònim, infants, fills comuns dels dits Magdalena i 
Gaspar Soler, per tal de pagar un deute de 800 lliures de moneda 
de tern de Barcelona contret pel dit Gaspar Soler, botiguer de 
draps de llana i pare d’Elena Folguera, amb Montserrat Folguera, 
botiguer de teles de la ciutat de Balaguer, i la seva esposa Elena 
Folguera i Soler. Pergamí.  

 

CAPSA 45 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de Vilafranca del Penedès 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 2/1 
 

1358, novembre, 
23 

Controvèrsia entre Antoni Morató, fill i hereu del difunt 
Ferrer Morató, de Vilafranca del Penedès, d’una 
banda, i Pere Morató, de la dita vila, de l’altra, sobre 
uns drets que el dit Pere Morató afirmava tenir en el 
mas de Morató, per la qual cosa van triar com àrbitres 
de la disputa a Pere Bramon, jurisperit, i Arnau 
Ballester, habitants de Vilafranca del Penedès, els 
quals van pronunciar que el dit Antoni donés al dit 
Pere una peça de terra del mas de Morató, que té pel 
benefici instituït en l’altar de Santa Maria l’Anunciada, 
construït en l’església parroquial de Vilafranca, a cens 
d’una quartera d’ordi anual per sant Pere i sant Feliu. 
Pergamí. R. 29439.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 2/2 
 

1363, desembre, 8. 
Barcelona 

Establiment de nou que fa Francesca, esposa de 
Bernat de Llacera, ciutadà de Barcelona, i filla del 
difunt Guillem Mestre, ciutadà de Barcelona, a 
Margarida, vídua de Francesc Marc, flassader, 
ciutadà de Barcelona, d’unes cases situades a la 
ciutat de Barcelona, al carrer dit de Regomir, que té 
per Berenguer de Santcliment, ciutadà de Barcelona, i 
que aquest té per Jaume Ricart, ciutadà de 
Barcelona, sota domini de la pabordia del mes de 
novembre de la canonja de Barcelona, a cens de 8 
morabatins anuals pel Nadal. Rep per aquesta 
ratificació 9 sous de moneda de tern de Barcelona. 
Pergamí.R. 29440. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 2/3 

1369, setembre, 22 Venda que fa Gueraldona, vídua de Berenguer Urgell, 
de Vilafranca del Penedès, a Fresquet Jofre, 
carnisser, de la dita vila, d’una peça de terra situada a 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28929&valuesearch=29439&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28930&valuesearch=29440&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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 “Coll de Bou”, que va ser de reialenc i que té pel 
benefici instituït pel difunt Ferrer de Lillet a l’altar de 
Sant Simó, de l’església de Santa Maria de Vilafranca 
del Penedès, a cens de 9 punyeres d’ordi per sant 
Pere i Feliu d’agost, pel preu de 12 lliures de moneda 
de tern de Barcelona. Segueix àpoca de pagament. 
Pergamí. R. 29441. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 2/4 
 

1452, octubre, 18. 
Vilafranca del 
Penedès 

Jaume Arbó, de la parròquia de Castellvell de la 
Marca, ven a Jaume Mestre, major de dies, carnisser, 
de Vilafranca del Penedès, una peça de terra situada 
al lloc dit Morató del territori de Vilafranca del 
Penedès, pel preu de 17 lliures de moneda de tern de 
Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 2/5 
 

1467, desembre, 
16. Vilafranca del 
Penedès 

Fra Joan Papiol, guardià del monestir i convent dels 
framenors de Vilafranca del Penedès, Magí Adrover, 
prevere i procurador dels aniversaris dels preveres de 
l’església parroquial de Santa Maria de Vilafranca, 
Lluís Sonet, prevere de Vilafranca del Penedès, i els 
administradors de l’herència del difunt Marc de 
Puigmoltó, venen a Pere Punyera, pellisser de 
Vilafranca del Penedès, una peça de terra situada en 
el territori de Vilafranca del Penedès, al lloc dit 
Morató, que tenen pel monestir i convent de Santes 
Creus a cens d’una quartera d’ordi anual per sant 
Pere i sant Feliu d’agost, per 9 lliures de moneda de 
tern de Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 2/6 
 

1488, novembre, 
21. Vilafranca del 
Penedès 

Establiment emfitèutic d’una peça petita de terra 
situada al territori de Vilafranca del Penedès, prop de 
l’església de Sant Julià, fet per fra Francesc 
Carnisser, procurador, ecònom i síndic del monestir 
de Santes Creus, a Bernardí Guilló, prevere de 
Vilafranca del Penedès. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 2/7 
 

1566, setembre, 
16. Vilafranca del 
Penedès 

Establiment de nou que fa Miquel Súria, clergue de 
Vilafranca del Penedès, beneficiat de Sant Miquel de 
l’església de Santa Maria de Vilafranca, a Salvador 
Cordella, blanquer de la dita vila, d’una peça de terra 
que aquest té de fa temps al territori de la dita vila, al 
lloc dit Pontarró, a cens de dues quarteres anuals 
d’ordi per sant Pere i Feliu d’agost. Rep per aquesta 
ratificació un parell de pollastres. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 2/8 

1571, juny, 21 Francesc Morera, pagès, de la parròquia de Sant 
Vicenç de Vallromanes, del terme del castell de 
Montornès, la seva esposa Rafaela i llur fill Montserrat 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28931&valuesearch=29441&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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 venen al prevere Joan Morera, batxiller en teologia i 
dret canònic, beneficiat de l’altar de sant Antoni en 
l’església episcopal de Sant Climent de Llobregat, un 
censal mort de 22 sous i 8 diners anuals sobre dos 
masos, dits Joan i Perelló, situats al lloc dit Sarriera, 
per 20 lliures, 13 sous i 4 diners. Pergamí. 

 

CAPSA 45 - MONER 

Carpeta 3 
Patrimoni de Vilafranca del Penedès 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 3 
 

[Segle XIX] Inventari d’inicis del segle XIX de documents del 
patrimoni Bas a Piera, Vallformosa (Vilobí) i 
Capellades: masos, terres, censals i causes pies 
(anys 1410-1800). 4 quaderns. 129 f. Paper. Foli. 2 
fulls solts. 

 

CAPSA 45 

Carpeta 4 
Patrimoni de Vilafranca del Penedès i la seva zona. Vària 

(1405-1796) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 4/1 
 

1405, setembre, 
17. Vilafranca del 
Penedès 

Venda de mitja quarterada de terra, situada sota la 
capella de Sant Joan, feta per Pere Torrelles, Jaume 
Babau, mercader, i Francesc Bas, sabater, habitants 
de Vilafranca del Penedès, marmessors i executors 
del testament del difunt Bernat Vallcorba, de la dita 
vila, en què institueix hereva la seva esposa 
Benvinguda i disposa fer dues parts iguals: una pels 
pobres de la vila i una altra per maridar donzelles 
pobres, per 11 lliures i 5 sous de moneda de tern de 
Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 4/2 
 

1409, gener, 21 Venda d’un prat dit el Prat de Rigart feta per Pere 
Església, de la parròquia de Sant Cristòfol de Nevà, a 
Joan Grifa, del lloc de Planès, de la parròquia de Sant 
Marcel de Planès, pel preu de 40 sous de Barcelona. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, [Segona meitat del Papers diversos sobre la possessió del mas Arbossar 
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capsa 45, 
carpeta 4/3 
 

segle XVII]. (Pierola) per part de la família March, d’Esparraguera. 
3 documents. 

Notes sobre el plet d’Eulàlia Font i March contra 
Francesc de Bas, de la vila de Capellades, sobre el pagament 
d’un censal que grava el mas Arbossar. Paper. 2 f. Foli. 

[Segle XVIII]. Còpia simple de la clàusula hereditària del 
testament de Francesc March  (26 de maig de 1652). Paper. 2 f. 
Foli. 

Notes de les possessions que Benet March, de la vila 
d’Esparraguera, confessa tenir pel senyor de Pierola en el 
capbreu fet per Bartomeu Costa (1679), notari de la vila 
d’Igualada. Paper. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 4/4 
 

Segle XVIII Papers diversos relacionats amb els béns de M. 
Teresa Santasusanna i Moner. 3 documents en 
paper. Foli i quart. 

[Finals del segle XVIII]. Còpia simple (primera meitat del 
segle XVIII) de l’acord entre Magdalena Bas i Balaguer i el seu fill 
Ignasi Bas i Balaguer amb M. Teresa, donzella, filla de Francesc 
Moner i Miret i Magdalena Moner i Miret, sobre la ferma d’espoli 
del dot. Paper. 3 f. Quart. 

1715, febrer, 26. Piera. Certificat notarial de l’acord entre 
M. Teresa Santasusanna i Moner, esposa de Josep 
Santasusanna, metge, de la vila d’Igualada, i en primeres núpcies 
d’Ignasi de Bas i Balaguer, de la vila de Capellades, i el dit marit 
seu Josep Santasusanna, d’una banda, i Antoni de Foixà i Josep 
de Bas, tutors dels fills pubills del dit Ignasi de Bas i Balaguer, de 
l’altra, fet per Lluís Cases i Reguant, notari de Piera (15 de març 
de 1749). Paper. 2 f. Foli.  

[ca. 1715]. Còpies simples (primera meitat del segle 
XVIII) de les pretensions de M. Teresa Santasusanna sobre els 
béns de la casa de Bas. 2 documents. Paper. Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 4/5 
 

1733, maig, 20 Certificat notarial relatiu a la concòrdia de la 
universitat del castell i terme de Mediona amb els 
seus creditors, els cònjuges Josep Santasusanna, 
resident en la vila d’Igualada, i M. Teresa 
Santasusanna i Moner, per tal de rebaixar a la meitat 
el pagament anual de la pensió d’un censal de 50 
lliures de moneda de Barcelona de pensió anual, fet 
per Onofre Melcior, notari d’Igualada (2 de setembre 
de 1734). 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 4/6 
 

[Després de 1734] Còpia simple del preàmbul de la concòrdia entre els 
germans Francesc de Bas i de Moner i Ignasi de Bas i 
de Moner, de la vila de Capellades, i M. Dorotea 
Santasusanna i de Moner sobre la divisió de béns de 
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l’herència de llur mare M. Teresa Santasusanna i de 
Moner, esposa de Josep Santasusanna i Puig, i en 
primeres núpcies d’Ignasi de Bas i Balaguer. 3 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 45, 
carpeta 4/7 
 

1788-1796 Rebuts de pensions de censos que paga Joan de 
Bas, de Capellades (1788-1794), i Marià de Pons 
(1791) i Pere Sabater (1796), per Joan de Bas de 
Capellades, a la confraria del Santíssim Sagrament 
de l’església parroquial de Piera. 4 documents en 
paper. 

 

CAPSA 46 - MONER 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni del mas de la Sala (Vallformosa, Vilobí) 

(1421-1784) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/1 
 

1421, desembre, 
30. Barcelona 

Venda feta per Joan Gostemps, apotecari i ciutadà de 
Barcelona, oriünd i senyor del mas de la Sala, de la 
parròquia de Santa Maria de Vallformosa, del terme 
del castell de Sant Martí Sarroca, a Blanquina, vídua 
de Pere Gostemps, i a Berenguer de Gostemps, tutor 
del fill pubill d’aquesta Bartomeu de Gostemps, del 
mas de la Sala. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/2 
 

1520, setembre, 
12. Vilafranca del 
Penedès 

Establiment en emfiteusi d’una peça de terra fet per 
Bartomeu Cardona, prevere i rector de l’església 
parroquial de Santa Maria de Vallformosa, a Miquel 
Romeu, pagès, del lloc de Bellver, de la dita 
parròquia, situada sota l’abadia de la dita església, a 
cens de 18 sous de Barcelona per sant Miquel. 
Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/3 
 

1565, gener, 4. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda a carta de gràcia del mas de la Sala feta per 
Jaume Sala, pagès, senyor del mas de la Sala, de la 
parròquia de Santa Maria de Vallformosa, i la seva 
esposa Joana a Miquel Miret, botiguer de teles, de 
Vilafranca del Penedès, així com diverses peces de 
terra. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/4 
 

1573, octubre, 8 Certificat sobre el reconeixement de les possessions i 
rendes que Miquel Miret, botiguer de teixits de 
Vilafranca del Penedès, va fer al monestir de 
Montserrat, entre les quals hi havia el mas dit la Sala, 
situat en la parròquia de Santa Maria de Vallformosa. 
4 f. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/5 

1610, setembre, 
12. Vilafranca del 
Penedès 

Còpia de la concòrdia feta entre els hereus de Pau 
Coloma, de la vila de Vilafranca del P, sobre els seus 
béns, entre els quals hi ha Isabel Mireta, vídua Miquel 
Miret, burgès de Vilafranca del Penedès. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/6 
 

1622, octubre, 23. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’una peça de terra feta per Antoni Ferrer i el 
seu fill homònim, del lloc de Vilobí, de la parròquia de 
Santa Maria de Vallformosa, a Gabriel Miret, burgès 
de Vilafranca del Penedès, situada en el terme del 
castell de Fontrubí, prop del camí ral, al lloc dit lo 
camp de Sant Joan, així com el dret de retrovenda de 
dues peces de terra situades als llocs dits Puig de 
Caldera i la Parellada, pel preu de 40 lliures. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/7 
 

1622, octubre, 25. 
Vilafranca del 
Penedès 

Revenda d’una peça de terra, part erma i part bosc, 
feta per Josep Montserrat, prevere de l’església 
parroquial de Santa Maria de Vallformosa, a Gabriel 
Miret, burgès de Vilafranca del Penedès, situada en el 
terme de Sant Martí Sarroca, en el lloc dit Puig de 
Caldera, pel preu de 111 lliures i 4 sous de moneda 
de Barcelona. Pergamí. Pergamí duplo. 2 documents. 
2 fulls solts. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/8 
 

1622, novembre, 1. 
Vilafranca del 
Penedès 

Revenda d’una peça de terra que fa Francesc 
Albornà, pagès del lloc del Puig de les Cabanyes, de 
la parròquia de Sant Valentí, a Gabriel Miret, burgès 
de Vilafranca del Penedès, situada en el terme de 
Sant Martí Sarroca, vers el mas dit d’en Colomer de la 
Pineda, pel preu de 36 lliures. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/9 
 

1622, desembre, 
10. Vilafranca del 
Penedès 

Venda d’una peça de terra de bosc que fan Antoni 
Ferrer i el seu fill homònim, pagesos del lloc de 
“Vilalbi”, de la parròquia de Vallformosa, a Gabriel 
Miret, burgès de Vilafranca del Penedès, al lloc dit lo 
Rieral, situada en el terme de Sant Martí Sarroca, al 
lloc dit lo Rieral, prop de la riera de Vallformosa, pel 
preu de 15 lliures de moneda de Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/10 
 

1635, març, 18. 
Vilafranca del 
Penedès 

Llicència que dona Joan Colomer, pagès, del mas de 
la Pineda, de la parròquia de Santa Maria de 
Vallformosa, a Gabriel Miret, burgès de Vilafranca del 
Penedès i ciutadà de Barcelona, per fer una sèquia 
des del mas de la Sala al mas de Colomer, passant 
per mas de la Pineda. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/11 

1732-1734 Notes diverses, entre les quals hi ha la venda del mas 
de la Sala a M. Teresa Santasusanna i Moner. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 1734, abril, 12. Esborrany de la concòrdia entre els hereus de M. 
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capsa 46, 
carpeta 1/12 

Igualada Teresa Santasusanna relatiu als seus béns. 6 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/13 

1748, juliol, 22. 
Vilafranca del 
Penedès 

Notificació d’embargament de la collita de blat que 
Ramon Font, pagès, del terme de Sant Martí Sarroca, 
ha de donar, com a colon de l’heretat de la Sala, a 
Francesc de Bas, domiciliat a la vila de Capellades. 1 
f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/14 
 

1752, febrer, 9. 
Conques 

 

Venda que fa Carles de Moner i de Pons, domiciliat a 
la vila d’Isona, a Francesc de Bas i de Moner, de la 
vila de Capellades, com a hereu universal de la seva 
mare M. Teresa Santasusanna i de Moner, abans de 
Bas, del benefici fundat en la capella de la 
congregació dels Dolors de Vilafranca del Penedès i 
de la casa i heretat de la Sala i del mas Romeu, pel 
preu de 1.484 lliures de moneda de Barcelona. 8 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/15 
 

1773, desembre, 
10. Barcelona 

Instància de Joan de Bas i Maranyosa, alferes del 
Regiment de dragons d’Almansa, demanant la tala 
d’un bosc de pins, situat en el terme de Sant Martí 
Sarroca, i en la qual figura resolució favorable. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/16 
 

1779, gener, 20. 
Vilafranca del 
Penedès 

Notificació de la concessió de llicència a favor de 
Joan de Bas i de Maranyosa, veí de la vila de 
Capellades, per tal de convertir en camp de conreu 
una part del bosc de pins situat en l’heretat de la Sala, 
del terme de Sant Martí Sarroca. Paper. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/17 
 

1783, maig, 28. 
Capellades - 1784, 
febrer, 27. 
Vilafranca del 
Penedès. 

Sol·licitud de llicència de tala d’arbres d’una part d’un 
bosc situat en l’heretat de la Sala, propietat de Joan 
de Bas i de Maranyosa. 2 documents. 

1783, maig, 28. Capellades. Còpia simple de la petició de 
llicència de tala d’arbres d’un tros de bosc de sis o vuit jornals, 
situat en el terme de Sant Martí Sarroca, en l’heretat de la Sala i la 
partida dels Pujols, efectuada per Joan de Bas i de Maranyosa, 
veí de la vila de Capellades.  

1784, febrer, 27. Vilafranca del Penedès. Còpia autèntica 
de l’acta notarial de la notificació, lectura i entrega del memorial 
presentat per Joan de Bas i de Maranyosa, veí de la vila de 
Capellades, a Jaume Artigues, batlle del terme de Sant Martí 
Sarroca, de la sol·licitud i llicència de tala d’un pinar de sis a vuit 
jornals, situat en la partida dita dels Pujols, a l’heretat de la Sala 
del terme de Sant Martí Sarroca. Paper. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 1/18 

[Segle XVIII] Notes de terres, censos i alous del mas de la Sala 
(1334-1798), així com altres documents solts 
d’administració del mas: dos memorials de terres 
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([segona meitat del segle XVII; 2 f.), ([segle XVIII; 1 
f.); un pacte de masoveria (1718; 2 f.); un repartiment 
de lluïsmes (1732; 2 f.); i uns comptes de masoveria 
(1771; 6 f.). 6 documents. 

 

CAPSA 46 

Carpeta 2 
Patrimoni de Vilafranca del Penedès: vendes de terres, àpoques 

 i donacions per raó de matrimoni 
(1322-s. XVIII) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/1 
 

1322, juliol, 24 Promesa que fa Bernat de Tarascó, de Vilafranca del 
Penedès, i la seva esposa Maria a Berenguer Venrell, 
de Vilafranca del Penedès, de vendre-li un censal que 
aquest els fa per l’establiment d’un hort situat prop de 
la  “rasiam infirmorum”. Pergamí. R. 29442. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/2 
 

1[3]28, abril, 14 Venda que fan Ferrer Morató, del mas de Morató, la 
seva esposa Elisenda, i llurs fills Ferreró Morató, de 
Vilafranca del Penedès, i Blanca, a Pere Morató, fill 
natural del dit Ferrer, d’una quarterada de terra 
situada al lloc de Morató, pel preu de 640 sous de tern 
de Barcelona. Pergamí. R. 29443.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/3 
 

1351, novembre, 
19-26 

Preconització pública feta pel saig Pere Esquerdó, 
segons manament del batlle de Vilafranca del 
Penedès, de part del rei, a instància i requeriment de 
Pere Morató per deutes. Pergamí. R. 29444. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/4 
 

1361, novembre, 
26 

Francesc Lluert, fill dels difunts Pere Lluert, sabater 
de Vilafranca del Penedès, i donya Geralda, 
concedeix per raó de matrimoni a Francesca, filla de 
Bernat Massó, sabater de Vilafranca del Penedès, i 
donya Geraldona, una peça de terra situada en la 
quadra de Botonet, que té per la cambreria del 
monestir de Sant Cugat del Vallès. Pergamí. R. 
29445.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/5 
 

1402, juliol, 14. 
Vilafranca del 
Penedès 

 

Reconeixement que fa Antoni Vives, barber de 
Vilafranca del Penedès, al seu sogre Berenguer 
Vendrell, de Vilafranca del Penedès, d’haver rebut 50 
lliures de moneda de tern en diversos pagaments pel 
dot de la seva esposa Geraldona, fila del dit 
Berenguer Venrell i la seva esposa Geraldona. 
Pergamí.  

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28932&valuesearch=29442&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28934&valuesearch=29443&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28935&valuesearch=29444&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28936&valuesearch=29445&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28936&valuesearch=29445&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/6 
 

1[4]26, abril, 18. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda que fa Berenguer Bachs, vanover, ciutadà de 
Barcelona, procurador de [...], a Maria, vídua de Joan 
Rufet, ferrer, d’un hospici situat en Vilafranca del 
Penedès [...]. Pergamí. Fragment. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/7 
 

1449, abril, 7. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda que fan Joan de Vall, llicenciat en decrets i la 
seva esposa Maria, filla i hereva universal de tots els 
béns i drets de Joan de Busquests, jurisperit, i de 
donya Paula “Matione”, de Vilafranca del Penedès, a 
Joan Puigmoltó, de Vilafranca del Penedès, d’una 
peça de terra situada en el territori de Vilafranca del 
Penedès, “ad montem de Pax”, que tenen per Hug 
Desplà, àlies de Vilafranca, cavaller, pel preu de 10 
lliures de moneda de tern de Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/8 
 

1531, abril, 15. 
Vilafranca del 
Penedès 

Reconeixement que fan els administradors de la 
confraria de Sant Lluc, de l’església parroquial de 
Santa Maria de Vilafranca del Penedès, a Salvador 
Vives, cirurgià de Vilafranca del Penedès, que aquest 
els ha pagat 10 lliures, 12 sous i 4 diners per tal de 
redimir un censal mort que Francesc Punyera, calcer 
de la dita Vilafranca del Penedès, i la seva esposa 
Eufrasina havien venut als administradors de la dita 
confraria l’any 1506. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/9 

1536, juliol, 4. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda que fa Joan Lòpez, batlle de Vilafranca del 
Penedès, amb el consell de Sebastià Roig, a Jaume 
Bover, pagès, de Vilafranca del Penedès, d’una peça 
de terra dels béns mobles del difunt Joan Bergueta, 
sabater, que aquest tenia pel benefici de Santa Maria 
de Vilafranca Penedès, situada en el territori de 
Vilafranca, en el lloc dit el Pont Fangar, pel preu de 50 
lliures de Barcelona. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/10 
 

1566, abril, 23. 
Piera 

Reconeixement que fa Salvador Bessons, paraire de 
llana, del terme del castell de [...], d’haver rebut del 
seu sogre Benet Canals, pagès, de la parròquia de 
Santa Creu de Creixà, del terme de la vila de Piera, i 
de la filla d’aquest Magdalena, esposa seva, 85 lliures 
de moneda de tern de Barcelona com a dot i aixovar 
per raó dels capítols matrimonials signats entre els 
dits Salvador Bessons i Magdalena. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/11 
 

1576, gener, 7. 
Vilafranca del 
Penedès 

Venda que fa Jerònima Martina, esposa de Cristòfor 
Martí, pagès, del lloc de la Granada, a Joan “Moniri”, 
pagès, de Vilafranca del Penedès, una peça de terra 
part erma i part de vinya, situada en el territori de 
Vilafranca del Penedès, en el lloc dit Cantallops, pel 
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preu de 55 lliures de Barcelona. Pergamí.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/12 
 

1597, abril, 21. 
Vilafranca del 
Penedès 

Donació entre vius que fa Jerònima Gomara, esposa 
d’Antoni Gomar, pagès, del lloc de les Cabanyes, de 
la parròquia de Sant Valentí, al seu germà Montserrat 
Magí, sabater de Sant Pere de Riudebitlles i habitant 
de Vilafranca del Penedès, de tots els seus béns 
mobles i immobles després de la seva mort, amb 
pacte de retenir 70 lliures de Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/13 
 

1626, octubre, 28  

 

Àpoca de Nicolau Mir, procurador del capítol de 
l’Almoina de la Seu de Barcelona, reconeixent haver 
rebut el lluïsme de 12 lliures a favor del dit capítol per 
la compra d’unes terres del mas d’en Romeu, situat a 
Vilafranca del Penedès, feta per Gabriel Miret, militar. 
2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/14 
 

1627, agost, 17 Venda que fa Gabriel Miret, donzell, domiciliat a 
Barcelona, com a hereu universal dels béns de la 
seva mare Elisabet Miret, del seu germà Francesc 
Miret, burgès, del seu pare Miquel Miret, de Pau Miret 
i d’altres Miret germans seus, morts intestats, a la 
seva germana Dionísia Miret, donzella, d’una casa, 
situada a Vilafranca del Penedès, i diverses peces de 
terra pel preu de 1.500 lliures de Barcelona. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/15 

1671, agost, 10 Nota referent als capítols matrimonials pactats entre 
Joan de Moner i de Bassedes i Magdalena de Miret 
(segle XIX). 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/16 
 

[Finals del segle 
XVII]  

Còpia de diverses clàusules testamentàries de 
Francesc Guimalet, rector de l’església parroquial de 
Sant Esteve de Vicfred, de l’arxiprestat d’Àger. 2 f. 
Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/17 

1707, maig, 4 Disposicions testamentàries que fa Magdalena Bas i 
Balaguer, vídua de Fèlix Bas, ciutadà honrat de 
Barcelona. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 2/18 
 

[Segle XVIII] Notes de comptes referents als censos i cadastre de 
(Capellades, Morei, la Sala, mas d’en Tort, masos 
Palomeres i Monvella, mas Ferriol i molins de Sant 
Quintí). 4 f. Foli. 

 

CAPSA 46 

Carpeta 3 
Testaments i inventaris de béns relacionats amb el patrimoni de  

Vilafranca del Penedès i la seva zona 
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(1319-1771) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/1 
 

1319, octubre, 6 Testament de Bernat de Rosanes, fill del difunt 
Galceran de Rosanes, cavaller, i la seva esposa 
donya Guillema, viva, de la parròquia de Sant Esteve 
de la Garriga. Pergamí. R. 29446. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/2 

1493, abril, 26. 
Mas Orpí 

Testament de Ramon Orpí, del mas d’Orpí, del terme 
de la vila de Piera, fill de Ramon Orpí i de la seva 
esposa Dolça. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/3 

1515, novembre, 9. 
Mas de Bonança 

Testament de Miquel Orpí, del mas de Bonança, del 
terme de la vila de Piera, fill de Ramon Orpí i la seva 
esposa Càndida. Pergamí.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/4 

1519, setembre, 
20. Manresa 

Testament de Rafael Vidal, prevere beneficiat del 
benefici de Tots Sants, instituït en l’església de Santa 
Maria de Manresa pel difunt Guerau de Castellar. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/5 

1557, maig, 20. 
Puigfrancó 
(Camprodon) 

Testament de Martí Noguer, àlies Batlle, pagès, del 
veïnat de Puigfrancor de la parròquia de Santa Maria 
de Camprodon, fill de Joan Noguer, pagès, de la 
parròquia de Santa Maria d’Olot, de la vall del Bas, i 
de la seva esposa Joana. Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/6 

1584, setembre, 7 Clàusula de l’inventari dels béns d’Antoni Torrentmal, 
paraire de Piera, fet per la seva vídua Magdalena 
Torrentmal (1602). 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/7 

1586, juny, 28-
1592, novembre, 7 

Inventari dels béns de Jeroni, traginer i terrisser, de la 
vila de Piera. 6 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/8 

[Finals del segle 
XVI] 

Inventari dels béns de Maians, fet per la sra. 
Casagemens. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/9 

1621, novembre, 
25-28 

Còpia autèntica de l’inventari de Joan Ortigó, 
negociant de la vila d’Esparraguera. 6 f. Foli. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/10 

1629, setembre, 
16. Piera 

Testament de Marc Bas, mercader de la vila de Piera, 
fill dels difunts Marc Bas, negociant de la vila de 
Piera, i la seva esposa Caterina, i net de Pere Bas, 
fuster, també de la vila de Piera, i la seva esposa 
Eulàlia. 6 f. Foli. Testament per duplicat+clàusula 
hereditària. 18 f. Foli. 2 documents en paper.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/11 
 

1638, juny, 9 

 

Clàusula del testament de Francesc Balaguer, 
negociant, de la vila de Capellades, fill dels difunts 
Pere Balaguer, pagès de la vila de Capellades, i la 
seva esposa Eulàlia. 2 f. Foli.  

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28937&valuesearch=29446&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/12 

1638, juny, 12. 
Piera 

Testament d’Elisabet Bas, vídua de Marc Bas, 
mercader, de la vila de Piera, i filla dels difunts Joan 
Canter, negociant, de la dita vila de Piera, i la seva 
esposa Magdalena. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/13 
 

1652, octubre, 12. 
Piera 

Inventari dels béns de Jaume Bas, prevere beneficiat 
de l’església parroquial de Santa Maria de Piera, fet 
pel seu mig germà Pau Bas, mercader, de la vila de 
Piera. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/14 

1661, maig, 4. 
Piera 

Inventari dels béns dels fills pubills del difunt Pau Bas. 
4 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/15 

1674, agost, 23. 
Vilanova de 
Cubelles 

 

Protesta feta per Magdalena Gassó, vídua de Pere 
Gassó, de Vilanova de Cubelles, com a usufructuària 
de la casa del difunt Josep Gassó, per tal d’impedir 
que la vídua d’aquest, Maria Gassó, pogués fer 
inventari dels béns del dit Josep Gassó. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/16 

[Segle XVII] Memorial de les possessions de Marc Bas de Piera. 1 
f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/17 

1706, juny, 8. Piera Còpia simple de l’inventari dels béns d’Ignasi de Bas, 
ciutadà honrat de Barcelona, fet per Joan Valta, 
prevere beneficiat de l’església parroquial de la vila de 
Piera, procurador  de M. Teresa de Basi de Moner, 
vídua del dit Ignasi de Bas. 6 p. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/18 

1706, juny, 8. Piera Còpia simple de l’inventari dels béns d’Ignasi de Bas 
fet per Joan Valta, prevere beneficiat de l’església 
parroquial de la vila de Piera, procurador  de M. 
Teresa de Basi de Moner, vídua del dit Ignasi de Bas. 
6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/19 
 

1759, març, 27. 
Capellades 

Testament de Jaume Pomés, pagès i mestre de 
cases, de la vila de Capellades, fill dels difunts Josep 
Pomés, mestre de cases, del lloc de Carme, i de la 
seva esposa Francesca Pomés i Palomar. 6 f. Foli. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/20 

1762, febrer, 16. 
Lleida 

 

Testament de M. Clara Maranyosa i de Moixó, vídua 
de Joan Maranyosa i de Guiu, domiciliat a Lleida, i filla 
dels difunts Marià Moixó i M. Francesca Moixó i de 
Borràs, de la ciutat de Cervera. 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 46, 
carpeta 3/21 

1771, febrer, 6. 
Capellades 

Inventari dels béns de Francesc de Bas i de Moner, 
domiciliar a la vila de Capellades, fet per la seva vídua 
Maria de Bas i de Maranyosa. Paper. 26 f. Foli.  
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CAPSA 47 – MONER 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de Preixana: censals 

(1678-1778) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/1 

1678 Nota de censal de 1.100 lliures de preu creat per 
Bonaventura Fèlix Bas (28 d’octubre de 1678) per tal 
de pagar a Lluís de Foixà, senyor de lloc de Vallbona 
[de les Monges] i la seva esposa Francesca de Foixà i 
Balaguer la dita quantitat de 1.100 lliures de les 2.000 
promeses en els capítols matrimonials signats entre 
els dits cònjuges. 1 full solt.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/2 
 

1692 Notes de les condicions pactades en la concòrdia 
entre Josep Bas, de Preixana, fill de Bonaventura 
Bas, i Fèlix Bas, domiciliat a Capellades (27 de 
setembre de 1692), sobre un censal de 1.000 lliures 
creat pel dit Bonaventura Bas a favor del dit Fèlix Bas 
i la seva esposa Magdalena (16 de novembre de 
1670). 3 fulls solts.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/3 
 

1705, maig, 4. 
Barcelona  

 

Íntima i notificació a Magdalena Bas i Balaguer, vídua 
de Fèlix de Bas, ciutadà i poblador de la vila de 
Capellades, i a llur fill Ignasi Bas i Balaguer, també 
ciutadà i poblador de la vila de Capellades, del 
pagament de 4 lliures per lluïció d’un censal de pensió 
anual d’1 lliura i preu de 20 lliures, més 10 sous i 6 
[diners] per les pensions prorrata endarrerides des del 
passat 4 d’octubre, feta per Francesc Colomer, 
sabater, de la vila de Piera. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/4 

1708, octubre, 6. 
Barcelona 

Carta de Martí Padró dirigida a Magdalena Bas en 
què li comunica, entre altres coses, haver pagat per la 
lluïció de censals 102 lliures, 8 sous i 6 diners de 
pensions i prorrates. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/5 
 

1708, octubre 

, 8. Barcelona 

Definició de comptes feta per Martí Padrós, rector del 
convent de Sant Miquel Arcàngel de Barcelona, a 
Magdalena Bas i Balaguer per la quantitat de 7 lliures 
i 2 sous. 2 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/6 

1766-1768 Relació de censals a percebre a Preixana, creats 
entre els anys 1766-1768 com a conseqüència de la 
venda de terres. 1 full solt.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/7 

1778, febrer, 28. 
Tàrrega 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Josep 
Baget, pagès, de la vila de Preixana, de mitja pórca 
de terra que el difunt Francesc de Bas, domiciliat en la 
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  vila de Capellades, tenia en el terme de la dita vila de 
Preixana, en la partida dita dels Clots, pel preu de 30 
lliures de moneda de Barcelona i del censal de 25 
lliures i pensió de 15 sous creat (28 d’agost del 1767). 
4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/8 
 

1778, febrer, 28. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Josep Mir, 
pagès, de la vila de Preixana, de mitja pórca de terra 
que el difunt Francesc de Bas, de la vila de 
Capellades, tenia en el terme de la dita vila de 
Preixana, en la partida dita dels Clots, pel preu de 30 
lliures de moneda de Barcelona i del censal de 25 
lliures i pensió de 15 sous creat (28 d’agost del 1767). 
4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/9 
 

1778, febrer, 28. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Anton 
Fàbregues, pagès, de la vila de Preixana, de mitja 
pórca de terra que el difunt Francesc de Bas, 
domiciliat en la vila de Capellades, tenia en el terme 
de la dita vila de Preixana, en la partida dita dels 
Clots, pel preu de 30 lliures de moneda de Barcelona i 
del censal de 25 lliures i pensió de 15 sous creat (28 
d’agost del 1767). 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/10 
 

1778, febrer, 28. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Anton Mir, 
pagès, de la vila de Preixana, de mitja pórca de terra 
que el difunt Francesc de Bas, domiciliat en la vila de 
Capellades, tenia en el terme de la dita vila de 
Preixana, en la partida dita dels Clots, pel preu de 30 
lliures de moneda de Barcelona i del censal de 25 
lliures i pensió de 15 sous creat (28 d’agost del 1767). 
4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/11 
 

1778, febrer, 28. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Sebastià 
Cabrol, pagès, de la vila de Preixana, d’una part d’un 
corral derruït que el difunt Francesc de Bas, domiciliat 
en la vila de Capellades, tenia en el terme de la dita 
vila de Preixana, en la partida dita dels Clots, pel preu 
de 38 lliures, 6 sou i 8 diners de moneda de 
Barcelona i del censal de 33 lliures, 6 sous i 8 diners i 
pensió d’1 lliura creat (28 d’agost del 1767). 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/12 
 

1778, febrer, 28. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer el difunt 
Jaume Capdevila, pagès, de la vila de Preixana, de 
tres quartes parts d’una pórca de terra que el difunt 
Francesc de Bas, domiciliat en la vila de Capellades, 
tenia en el terme de la dita vila de Preixana, en la 
partida dita dels Clots, pel preu de 45 lliures de 
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moneda de Barcelona i del censal de 37 lliures, 10 
sous i pensió d’1 lliura, 2 sous i 6 diners creat (28 
d’agost del 1767). 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/13 
 

1778, febrer, 28. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Josep 
Sellés, pagès, de la vila de Preixana, d’una part d’un 
corral derruït que el difunt Francesc de Bas, domiciliat 
en la vila de Capellades, tenia en el terme de la dita 
vila de Preixana, en la partida dita dels Clots, pel preu 
de 38 lliures, 6 sous i 8 diners de moneda de 
Barcelona i del censal de 33 lliures, 6 sous i 8 diners i 
pensió de 28 sous creat (28 d’agost del 1767). 4 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/14 
 

1778, març, 15. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Roc Fuster, 
pagès de la vila de Preixana, de tres quartes parts de 
pórca de terra que el difunt Francesc de Bas, 
domiciliat en la vila de Capellades, tenia en el terme 
de la dita vila de Preixana, en la partida dita dels 
Clots, pel preu de 45 lliures de moneda de Barcelona i 
del censal de 37 lliures, 10 sous i pensió d’1 lliura, 2 
sous i 6 diners creat (28 d’agost del 1767). 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/15 
 

1778, març, 15. 
Tàrrega 

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Sebastià 
Llobet, pagès, de la vila de Preixana, d’una part d’un 
corral derruït que el difunt Francesc de Bas, domiciliat 
en la vila de Capellades, tenia dins la vila de 
Preixana, en la partida dita dels Clots, pel preu de 38 
lliures de moneda de Barcelona i del censal de 33 
lliures i pensió d’1 lliura creat (28 d’agost del 1767). 4 
f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/16 
 

1778, març, 15. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Elena Baget 
i Pedrós, vídua de Francesc Baget, pagès, de la vila 
de Preixana, de mitja pórca de terra que el difunt 
Francesc de Bas, de la vila de Capellades, tenia en el 
terme de la dita vila de Preixana, en la partida dita 
dels Clots, pel preu de 30 lliures de moneda de 
Barcelona (28 d’agost del 1767). Paper. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/17 
 

1778, abril, 5. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Jaume 
Comber, pagès, de la vila de Capellades, de mitja 
pórca de terra que el difunt Francesc de Bas, de la 
dita vila, tenia en el terme de la vila de Preixana, a la 
partida dita dels Clots, pel preu de 30 lliures de 
moneda de Barcelona i del censal de 25 lliures i 
pensió de 16 sous creat (28 d’agost de 1767). Paper. 
4 f. Foli. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 1/18 
 

1778, juliol, 27. 
Tàrrega  

 

Acte d’anul·lació de la compra que va fer Josep de 
Fàbregues, pagès, de la vila de Capellades, d’una 
peça de terra que el difunt Francesc de Bas, de la dita 
vila, tenia al terme de Preixana, al lloc dit els Clots, 
pel preu de 60 lliures de moneda de Barcelona, i del 
censal de 50 lliures i pensió de 30 sous creat (28 
d’agost del 1767). 4 f. Foli.  

 

CAPSA 47 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de Preixana: contractes d’arrendament 

(1737-1770) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 2/1 
 

1737-1742 Notes dels pactes d’arrendament fets a Josep 
Fàbregues, masover de la casa i heretat de Preixana, 
propietat de Francesc de Bas i de Moner, de 
Capellades (10 de setembre de 1737), així com les 
anotacions dels comptes dels ingressos i despeses 
(1737-1742). 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 2/2 
 

1770, agost, 16. 
Capellades  

 

Arrendament de la casa, horts i terres, situats part en 
el terme de Preixana i part en el de Montalbà, fet per 
Maria Bas i de Maranyosa i el seu fill Joan Bas a 
Josep Fàbregues i el seu fill homònim, per 4 anys. 4 f. 
Foli. 

 

CAPSA 47 

Carpeta 3 
Administració del patrimoni de Preixana: capbreus 

(1663-1756) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 3/1 
 

1663, abril, 11. 
Tàrrega  

 

Còpia autèntica del reconeixement de la terra situada 
en el terme de Montalbà que Bonaventura Bas, 
pagès, del lloc de Preixana, té pel monestir de Sant 
Joan dels Mercedaris de la vila de Tàrrega, feta per 
Antoni Terés d’Iturbe, notari públic de la vila de 
Tàrrega, el 6 de gener de 1756. Paper. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 

1756, febrer, 2. 
Preixana 

Carta de Josep Fàbrega [,masover de la casa i 
l’heretat de Preixana,] dirigida a Francesc de Bas, de 
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carpeta 3/2 Capellades, sobre la confessió de la casa de Preixana 
feta en el capbreu [de 1663]. 2 f. Quart. 

 

CAPSA 47 

Carpeta 4 
Patrimoni de Preixana: concòrdies 

(1737-1778) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 4/1 
 

1737, agost, 26. 
Barcelona 

Concòrdia en el litigi entre Francesc de Bas i de 
Moner, donzell, d’una banda, i Anton Tudela, com a 
procurador de la seva esposa Maria Tudela i Bas, i 
Josep Vidal, com a procurador de la seva esposa M. 
Àngela Vidal i Bas, i de Francesca Vidal i Bas, i 
Cecília Bas i Calbis, de l’altra, mitjançant la qual 
aquests li cedeixen la possessió de la casa i l’heretat 
de Preixana, que fou de Bonaventura Bas, a canvi de 
1.700 lliures de Barcelona. 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 4/2 
 

1737, abril,1-juliol, 
7. 

1737, abril,1-juliol, 7. Documentació relacionada 
amb la concòrdia efectuada entre el monestir de 
Vallbona de les Monges i el duc de Sessa sobre l’ús 
de les aigües del riu Corb. 3 documents. 

1738, abril, 1: Còpia simple dels pactes de la concòrdia 
entre l’abadessa del Monestir de Vallbona de les Monges i el duc 
de Sessa per l’ús de les aigües del riu Corb per regar al lloc de 
Preixana. Paper. 1 f. Foli.  

1738, abril, 7: Còpia simple de la notificació a 
l’ajuntament, batlle i regidors del lloc de Preixana de la concòrdia 
entre Manual Cortiada i de Pujalt, abadessa del monestir de 
Vallbona de les Monges, i Baltasar de Tàpies, procurador de 
Francesc Xavier Fernàndez de Còrdova, duc de Sessa i senyor de 
les baronies de Bellpuig i la vila de Linyola, sobre la utilització de 
l’aigua del riu Corb per regar. Paper. 2 f. Foli i quart. 

 1738, juliol, 4: Carta de Josep Bas dirigida a Francesc 
Bas i de Moner, de Capellades, on es parla sobre el plet de les 
aigües de Preixana sostingut entre l’abadessa de Vallbona i el duc 
de Sessa. Paper. 2 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 4/3 
 

1778, febrer, 13. 
Tàrrega 

 

Còpia simple de la concòrdia en el litigi entre Josep 
Vidal i Bas, notari de la vila de Verdú, d’una banda, i 
Maria de Bas i Maranyosa, el fill d’aquesta Joan Bas i 
de Maranyosa, de l’altra, mitjançant la qual els segons 
cedeixen al primer la possessió de la casa, heretat i 
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terres de la vila i terme de Preixana per la quantitat de 
5.392 lliures de moneda de Barcelona. 10 f. Foli. Hi ha 
dues còpies simples més de 6 f. cadascuna d’elles.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 4/4 
 

1737-1738 Notes referents a la concòrdia entre Francesc de Bas 
i de Moner, donzell, habitant de la vila de Capellades, 
i Anton Tudela, procurador de Maria Tudela i Bas, 
habitants de la vila de Preixana i Josep Vidal, 
procurador de la seva esposa M. Àngela Vidal i Bas, 
la seva nora Francesca Vidal i Bas i de Cecília Bas i 
Calbis, donzella, habitants de la vila de Verdú, amb 
relació al contenciós sobre la casa i l’heretat de 
Preixana. 1737-1738. 2 f. Foli.  

 

CAPSA 47 

Carpeta 5 
Administració del patrimoni de Preixana: àpoques de pagament 

(1596-1649) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 5/1 
 

1596, novembre, 
18. Piera 

 

Joan Matoses, batlle de la vila de Piera, reconeix que 
Marc Bas, major de dies, negociant, de la dita vila de 
Piera, com a administrador de la causa pia instituïda 
pel difunt Marc Bas, prevere beneficiat en la Seu de 
Barcelona, li ha pagat 10 lliures de moneda de 
Barcelona, en ajut i contemplació de matrimoni de la 
seva germana Mariana, filla de Joan Matoses i la seva 
esposa Jerònima, membres de la parentela del dit 
prevere. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 5/2 
 

1648, gener, 13. 
Barcelona  

 

Joan Francesc Codina, coadjutor ordinari del Mestre 
Racional, certifica que, amb data 11 de febrer de 
1600, Joan Canter i Joan Trullols van pagar, en nom 
de Marc Bas, paraire, de la vila de Piera, a Jaume 
Pau Franquesa, tutor de Francesc Valencià, fill del 
difunt Miquel Valencià, de la dita vila de Piera, 50 
lliures en garantia de compliment de les 474 lliures 
que el dit Marc Bas havia promès pagar al dit Jaume 
Pau Franquesa i altres cotutors, d’acord amb una 
concòrdia (16 de maig de 1597). Paper 2 f. Foli. 
Adjunt hi ha l’ordre de l’Audiència Reial (11 de 
desembre de 1647) adreçada a Pau Bas, de la vila de 
Piera, com a hereu universal dels béns del seu pare 
Marc Bas, per tal de pagar en el termini de 10 dies la 
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quantitat de 474 lliures que li reclama Victòria 
Valencià i Ximenis, vídua de Miquel Valencià. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 5/3 
 

1649, abril, 28. 
Barcelona  

 

Joan Carreres, donzell, domiciliat a Barcelona, 
racional i arxiver de la casa de la Diputació del 
General de Catalunya, certifica que, amb data de 19 
de gener de 1649, Pau Bas, d’Esparraguera, va 
pagar, en nom del seu pare Marc Bas, de Piera, 77 
lliures, 7 sous i 3 diners que restaven per pagar per 
raó de l’arrendament del dret de bolla d’Olot per tres 
anys (1602-1605). 2 f. Foli. 

 

CAPSA 47 

Carpeta 6 
Patrimoni de Preixana: documentació judicial 

(1679-1785) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/1 
 

1679, octubre, 14-
1691, setembre, 12 

 

Copia de la sentència dictada per la Reial Audiència, 
en el plet de M. Àngela Bas i Alsina, vídua de 
Bonaventura Bas, mercader, de la vila de Preixana, 
contra els creditors dels béns del dit Bonaventura 
Bas, (1679), i provisió reial (1691). 6 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/2 

1679-1695 Índex de l’extracte del procés de M. Àngela Bas i 
Alsina contra diferents creditors, començat l’any 1679. 
4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/3 
 

1690-1768  

 

Documentació diversa relacionada amb la causa entre 
Francesc Bas de Maranyosa i Josep Vidal i Bas: entre 
la documentació hi ha una nota sobre la 
documentació que ha d’examinar Francesc Bas de 
Maranyosa, de la vila de Capellades, per tal de refutar 
les pretensions de [Josep] Vidal, notari, sobre l’heretat 
de Preixana ([1767]; 2 f.; foli); un duplicat de la nota 
anterior, fet per la mateixa persona (1767; 2 f.; foli); 
una nota de la llista de crèdits que reclama Francesc 
Bas, de Capellades, referents a l’heretat de Preixana 
(1690; 2 f.; quart); la reclamació de les pensions d’un 
censal per herència per part dels tutors del pubill 
Francesc de Bas, ciutadà honrat de Barcelona i 
habitant de la vila de Capellades, a Josep Bas, de la 
vila de Preixana, fill del difunt Bonaventura Bas, d’una 
banda, i a M. Àngela de Bas i Alsina, vídua de 
Bonaventura de Bas, mercader de la vila de Preixana, 
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de l’altra, (1722-1724; 4 f.; foli); i les al·legacions del 
procés de Maria i Francesc de Bas i de Maranyosa, 
mare i fill respectivament, contra Josep Vidal i Bas 
(1768; 10 f.; foli). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/4 
 

1704, març, 31. 
Barcelona 

 

Citació judicial a Ignasi Bas i Balaguer per tal de 
comparèixer davant l’Audiència Reial, a requeriment 
de Felip Valtà, de la vila de Capellades, perquè 
aquest li reclama les pensions endarrerides d’un 
censal de 7 lliures i 10 sous de pensió anual, com a 
hereu de Pau Valtà, de la vila de Piera, així com el dot 
de 300 lliures estipulat en els capítols matrimonials de 
Damià Valtà i Jerònima Balaguer. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/5 
 

1704, maig, 14 

 

Articles presentats per Agustí Padrosa, procurador de 
Felip Valtà, de la vila de Capellades, contra 
Magdalena Bas i Balaguer i Ignasi Bas i Balaguer, 
ciutadà honrat de Barcelona, mare i fill [sic], 
respectivament, per raó d’un censal de 150 lliures i un 
dot de 300 lliures. 8 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/6 
 

1710, juny, 21. 
Barcelona  

Comunicació de suggeriments per part de Josep 
“Arçides” a Magdalena Bas i Balaguer en relació al 
plet amb Felip Valtà sobre l’impagament d’un censal i 
un dot. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/7 

[Inicis del segle 
XVIII]  

Resum de la declaració dels testimonis presentats 
pels tudors i curadors del pubill Francesc de Bas i de 
Moner en el plet amb Jaume Gil, pagès, de Sant 
Quintí [de Mediona]. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/8 
 

1738  

 

Escrit de Pablo Borés, procurador de Francesc de 
Bas, sol·licitant incorporar al procés diferents 
documents presentats com a proves 
d’acompanyament. 2 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/9 

1760, desembre, 2. 
Tàrrega 

Cristòfol Perelló i Patau, pagès, domiciliat a 
Vilagrassa i a Montalbà, renuncia en favor de 
Francesc de Bas, cavaller, domiciliat en la vila de 
Capellades, a una peça de terra situada en el poble 
de Montalbà, a la partida de Saladar, que tenia en 
emfiteusi pel monestir de Santes Creus. 4 f. Foli. 
Inclou, a més, una còpia simple de la carta escrita el 30 d’agost de 
1759 en la qual es fa una valoració de la pretensió de Francesc de 
Bas de posseir una peça de terra que el monestir de Santes 
Creus havia establert a Cristòfol Perelló (2 f.; foli); una còpia de la 
sentència publicada el 9 d’agost de 1760 que condemnava 
Cristòfor Perelló, pagès de Vilagrassa, a retornar a Francesc de 
Bas, donzell, de la vila de Capellades, els fruits percebuts 
indegudament (1 f.; foli); i una còpia simple de la provisió de 
l’alcalde de Vilafranca del Penedès (11 de setembre de 1760) que 
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manava notificar a Cristòfol Perelló, pagès de Vilagrassa, 
presentar-se davant la cort reial de Vilafranca per tal d’acabar el 
decret d’execució de la sentència (2 f.; foli).  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/10 

1761, juliol, 18. 
Barcelona 

Demanda plantejada pel fiscal de Sa Majestat contra 
Anton de Sabater, paborde del Penedès, sobre el dret 
d’ús privat de les aigües públiques del terme de 
Capellades. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 6/11 
 

1785, gener, 8. 
Barcelona – 
1798, desembre, 3. 
Barcelona 

Plet del fiscal de Sa Majestat contra Francesc de Bas 
de Maranyosa, domiciliat en la vila de Capellades, 
sobre el dret d’ús de l’aigua de la Font Major de 
Capellades per al funcionament del molí paperer el dit 
Francesc de Bas. Paper. 10 f. Foli.  

 

CAPSA 47 

Carpeta 7 
Patrimoni de Preixana: vària 

(1663-1749) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 7/1 
 

1663-1739 Notes sobre diverses peces de terra de l’heretat de 
Preixana, situades en el terme de Montalbà, 
pertanyent a la baronia del monestir de Santes Creus, 
i una nota d’advertiment per tal de fer una còpia d’un 
àpoca de pagament de lluïsmes (1739; full solt). 1663-
1739. 2 documents en paper.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 7/2 
 

1679-1737 Notes diverses referents a la família Bas de Preixana 
sobre plets, concòrdies, censals, comptes i els 
capbreus de la casa de Preixana de 1727 i de la 
quadra de Valerna de 1703, entre altres (1679-1737). 
9 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 7/3 
 

[1749 o post.] Informe sobre la possessió de l’heretat de Preixana 
per part de Francesc Bas mitjançant el crèdit censal i 
sobre les pretensions del monestir de Montserrat de 
cobrar els lluïsmes per l’heretat de la Sala. 8 f. Quart. 

 

CAPSA 47 

Carpeta 8 
Documentació personal i professional de Joan de Bas i Maranyosa 

(1766-1801) 
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/1 
 

1766, juliol, 26, 
San Lorenzo [de El 
Escorial] 

Nomenament reial d’alferes de la companyia de 
Francisco de Aranda, del Regiment de Dragons 
d’Almansa, a favor de Joan Bas i de Maranyosa 
(1766, juliol, 26, San Lorenzo [de El Escorial]). 1 
document paper. Foli. Imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/2 
 

1771, octubre Sol·licitud de trasllat a la plaça de Barcelona, feta per 
Joan Bas, alferes del Regiment de Dragons 
d’Almansa, en quedar la seva mare sola després de la 
mort del germà del sol·licitant (1771, octubre). 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/3 
 

1772-1775 Concessió reial de retir a favor de Joan Bas, alferes 
del Regiment de Dragons d’Almansa, pel seu estat de 
salut (1775, març, 14, El Pardo; imprès). Hi ha també 
tres cartes del marquès Josep d’Alòs i la seva esposa 
la marquesa al dit Joan Bas sobre la sol·licitud de retir 
d’aquest (1772, juliol, 29-30, Palma [de Mallorca]). 4 
documents de paper. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/4 
 

1778 Sol·licitud d’exempció de l’exercici del càrrec de 
diputat de la vila de Capellades, feta per Joan Bas i 
Maranyosa (1778, maig, 6, Barcelona) i còpia simple 
de la dita sol·licitud. 2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/5 
 

1778 Còpia simple del certificat de serveis prestats per 
l’alferes Joan Bas i Maranyosa, de Capellades, en el 
Regiment de Dragons d’Almansa durant 8 anys, 11 
mesos i 10 dies, feta per Martín de Bergara, sergent 
major en funcions del dit Regiment (1778, maig, 28. 
Vilafranca del Penedès). 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/6 
 

1780 Certificat de l’Ajuntament de la vila de Capellades que 
reconeix a Joan de Bas i Maranyosa, veí de la dita 
vila, com a cavaller amb les seves prerrogatives i 
exempcions (1780, novembre, 27, Barcelona). 1 
document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/7 
 

1781 Carta de Josep Barberi i Vila dirigida a l’Ajuntament 
d’Igualada en què, per ordre de la Reial audiència, 
demana informació sobre el patrimoni de Joan de Bas 
i de Maranyosa, veí de Capellades, amb motiu de la 
sol·licitud del privilegi de noblesa (1781, agost, 1, 
Barcelona); la resposta de l’Ajuntament d’Igualada al 
baró de Serrahí sobre el patrimoni i el llinatge de Joan 
de Bas i de Maranyosa (1781, setembre, 2, Igualada); 
una nota sobre els papers tramesos a la Reial 
Audiència per tal de sol·licitar el títol de noblesa, el 20 
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de juliol [de 1781]; i una comunicació de la Reial 
Audiència que diu no oposar-se a la concessió del 
títol del privilegi de noblesa en favor de Joan de Bas i 
de Maranyosa (sense data). 4 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/8 
 

1782-1783 Minuta de comptes referents a les despeses per a 
l’obtenció del títol de cavaller en favor de Joan Bas i 
de Maranyosa, veí de Capellades, feta per Ángel de 
Sata i Zubiría (1783, gener, 11, Madrid), i dos rebuts 
de pagament del privilegi de noblesa (1782, 
desembre, 16, Madrid) i de les despeses pel dit 
privilegi (1783, gener, 25, Madrid). 3 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/9 
 

1788 Certificat del nomenament de procurador síndic de la 
vila i terme de Capellades durant el termini de tres 
anys, a favor de Joan de Bas i de Maranyosa (1788, 
octubre, 12, Barcelona). 1 document. Imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/10 
 

1624-1761 Documentació familiar per tal de certificar la noblesa 
de Joan Bas i Maranyosa, formada per les 
instruccions donades a Francesc Balaguer, tresorer i 
receptor de terços, lluïsmes, composicions i penes en 
la Conca d’Òdena (nomenat el 29 d’agost de 1623, 
Arbeca), per a l’exercici del seu càrrec (1624, juny 
21); així com diferents còpies de l’habilitació a Joan 
Francesc Balaguer, del lloc de la Figuera, de la 
vegueria d’Agramunt, per a participar en les Corts de 
Barcelona de 1632 com a membre del braç militar 
(1632, maig, 13); dels privilegis de ciutadà honrat de 
Barcelona en favor de Fèlix Bas i Balaguer, oriünd de 
la vila de Piera (1675, febrer, 28, Madrid), de cavaller 
a Ignasi Bas i Balaguer (1703, maig, 4, El Buen 
Retiro); dels certificats de procurador síndic de la vila i 
terme de Capellades a favor de Francesc de Bas [i de 
Moner] (1761, gener, 7, Barcelona; imprès) i de 
Francesc de Bas i Maranyosa (1767, gener, 14, 
Barcelona; imprès). 1624-1761. 6 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/11 
 

1793-1794 Recull de la documentació referent a la pretensió de 
Joan Bas i Maranyosa d’ingressar en la Reial 
Mestrança de Cavalleria de València, on hi ha la 
correspondència de Mariano Padrós i Arenas dirigida 
a Josep Llorens (1793, octubre, 16, Madrid), la de 
Domingo Antonio Fernández dirigida a Josep Llorens 
(1793, novembre, 30, Madrid) i a Joan de Bas i de 
Maranyosa (1794, gener, 25, Madrid; 1794, març, 5, 
Madrid), i la de Bonaventura Abat a Joan Bas (1794, 
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gener, 24, Igualada), així com uns comptes de 
pagament (1794, febrer, 24), i notes. Hi ha els 
originals i còpies simples. 1793-1794. 16 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/12 
 

1794 Documentació familiar per tal de certificar la neteja de 
sang de Joan de Bas i Maranyosa, formada per les 
còpies dels baptismes de Joan de Bas i Maranyosa i 
del seu pare Francesc de Bas i de Moner; dels 
baptismes de Maria de Maranyosa i de Moxó, mare 
de Joan de Bas, de M. Clara de Moxó, mare de 
l’anterior, de M. Teresa Moner, àvia del dit Joan de 
Bas, de Francesc de Bas i de Moner, pare del dit Joan 
Bas, i del matrimonis d’Ignasi  Bas amb M. Teresa de 
Moner i Miret, i de Francesc de Bas amb Maria de 
Maranyosa i de Moxó; del certificat de professar en 
religió de les germanes monges M. Assumpta i M. 
Francesca de Maranyosa i de Rosselló (1794, gener, 
5, Barcelona). 3 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/13 
 

1794 Rebuts de les despeses efectuades per a l’obtenció 
d’informació sobre els privilegis militars i 
documentació familiar (bateigs) dels Moxó de 
Cervera, a instància de Joan de Bas i de Maranyosa 
(1794, gener, 8, Cervera; 1794, gener, 16-19, 
Cervera; 1794, gener, 19, Cervera), i carta de Josep 
Antoni de Moxó al seu cosí, el dit Joan Bas (1794, 
gener, 19, Cervera). 4 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/14 
 

1794 Acord de l’Ajuntament de la vila de Capellades per a 
l’avançament, per part de Joan de Bas, de 1.000 
lliures al consistori per tal de pagar 44 homes del 
sometent, suma que aquest recuperarà després 
mitjançant una taxa de 15 diners per lliura de carn 
(1794, juny, 15, Capellades). 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/15 

1794 Còpia de l’esborrany de la petició d’admissió en [la 
Reial Mestrança de València/Ronda], feta per Joan 
Bas i Maranyosa [1794]. 2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/16 
 

1794-1796 Recull de la documentació referent a la sol·licitud 
d’ingrés en la Reial Mestrança de Cavalleria de 
Ronda per part de Joan Bas i Maranyosa,  format per 
la correspondència de Domingo Antonio Fernández 
dirigida a Joan de Maranyosa (1794, octubre, 17, 
Madrid; 1794, novembre, 22, Madrid; 1794, 
desembre, 20, Madrid; 1795, juliol, 29, Madrid; 1796, 
maig, 7; 1796, maig, 11); una carta d’Antonio de 
Herrera a Domingo Antonio Fernández (1795, juliol, 
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13, Arahal); una altra carta d’un tal Matas a Joan Bas i 
Maranyosa (1796, març, 4, Barcelona); els rebuts del 
notari Miquel Montades (1794, novembre, 12) i de 
l’advocat Bonaventura Abat (1794, novembre, 12); del 
Domingo Antonio Fernández (1796, gener, 4, Madrid) 
i de la minuta dels comptes (1796, maig, 7; 1796, 
maig, 11; 1796, maig, 24, Madrid); i una informació 
sobre la pretensió de rebre l’hàbit de l’ordre de Sant 
Jaume. 1794-1796. 15 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/17 
 

1794 Resolució de l’Ajuntament de Capellades que 
reconeix la noblesa de Joan de Bas i de Maranyosa, 
veí de la vila de Capellades, com a descendent dels 
seus pare i avi, els cavallers Francesc Bas i de Moner 
i Ignasi Bas, respectivament (1794, novembre, 11, 
Capellades). 6 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/18 
 

1796 Cartes de Manuel de Justiz i Zayas dirigides a Joan 
de Bas i Maranyosa i a Josep A. de Matas i Alòs 
sobre l’admissió com a cavaller mestrant del dit Joan 
de Bas i l’acte d’ingrés amb el formulari del jurament 
de rigor (1796, febrer, 19, Ronda), fet l’abril de 1796, 
a Figueres. 3 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/19 
 

1794-1796 Certificat de l’ingrés de Joan Bas i Maranyosa, veí de 
la vila de Capellades, a la Reial Mestrança de 
Cavalleria de Ronda (1796, abril, 9), fet per José 
Motezuma i Roxas, secretari de la dita Mestrança 
(1796, abril, 26, Ronda; imprès). S’inclou una còpia 
simple de la sol·licitud d’ingrés com a cavaller en la 
Reial Mestrança de Ronda (1794, octubre, 17, 
Capellades), una comunicació de l’ingrés (1796, 
febrer, 19, Ronda; imprès) i de l’assentament 
corresponent (1796, abril, 26; imprès). 4 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/20 
 

1793-1798 Còpia simple de l’oferiment d’un subsidi de 300 lliures 
catalanes a Sa Majestat [Carles IV] davant dels 
rumors de guerra amb França, per part de Joan de 
Bas i de Maranyosa, veí de la vila de Capellades 
(1793, març, 9, Capellades), carta d’agraïment del 
duc d’Alcúdia [Manuel Godoy] a Joan de Bas i de 
Maranyosa per la dita oferta de diners (1793, març, 
23, Aranjuez) i una altra carta d’agraïment de Miguel 
Cayetano Soler [Secretari d’Estat i Ministre d’Hisenda] 
a Joan de Bas i de Maranyosa pel préstec de 2.000 
reals al Rei [Carles IV] (1798, novembre, 12, San 
Lorenzo [de El Escorial]). 3 documents. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/21 
 

1797 Petició de la creu de l’orde de Carles III, feta per Joan 
de Bas, cavaller mestrant de Ronda i veí de la vila de 
Capellades, tot adduint els mèrits d’addicció als 
Borbons durant la Guerra de Successió de la família 
Bas, l’organització dels miquelets del corregiment de 
Vilafranca del Penedès durant la darrera guerra amb 
França, i la contribució de 3.000 reals durant la dita 
guerra (1797, maig, 8, Madrid). 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/22 

1798 Comunicat del secretari de la Reial Mestrança de 
Cavalleria de Ronda sobre el canvi d’uniforme al cos 
(1798, setembre, 15, Barcelona). 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/23 
 

1799 Carta de Luis M. de Marlés dirigida a Joan de Bas i 
Maranyosa en què li tramet les ordres rebudes pel 
canvi d’uniforme en la Reial Mestrança de Ronda 
(1799, setembre, 18, Barcelona). 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/24 
 

[s. XVIII] Documentació diversa relativa a la sol·licitud 
d’admissió en la Reial Mestrança: còpies, esborranys i 
notes dels privilegis concedits a les nissagues Moxó, 
Moner i Bas, de les despeses del títol de noblesa, 
entre d’altres, sense data. 9 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 47, 
carpeta 8/25 
 

1772-1801 Documentació diversa de la família Bas, de 
Capellades: una còpia de l’oferiment per formar part 
com a oficial, un cop feta lleva de diferents regiments 
de milícies, feta al marquès de la Mina, capità general 
de Catalunya ([1749-1767]); la petició de dues raimes 
de paper feta per Francesc d’Orriols a Joan Bas 
(1772, juliol, 30, Palma); la còpia de la petició 
d’autorització per tenir llicència de fusells feta pels 
germans Francesc i Ignasi de Bas, cavallers i veïns 
de la vila de Capellades; l’esborrany de la petició de 
concessió de retir amb el grau de tinent sense sou 
[feta per Joan de Bas i Maranyosa]; l’esborrany de la 
consulta feta per Joan de Bas i Maranyosa, veí de la 
vila de Capellades, sobre el pagament d’una taxa d’11 
lliures per a la lleva dels soldats, feta per l’Ajuntament 
de Capellades (1801, setembre, 22, Capellades). 
1772-1801. 5 documents. 

 

CAPSA 48 - MONER 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni de Capellades: vendes 
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Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 1/1 
 

1621-1758 Vendes de peces de terra situades en els termes de 
Piera, a les partides de les “Camareres” (1621; 8 f.), la 
Muntanya (1624; 12 f.) i el Castanyer (1641; 14 f.), als 
llocs de la Clota (1623; 8 f.), la Carral (1631; 4 f.), i el 
Cap de la Vila (1669; 20 f.), i dins la vila (1730; 2 f; 
quart); la Torre de Claramunt (1689; 4 f.); i 
Capellades, al camp dels Estricadors (1661; 4 f.), una 
casa en la vila (1758; 6 f.) i unes peces de terra, la 
facultat de construir dos molins i l’aigua de la presa 
d’un molí (1720-1753; 2 f.+ 1 full solt). 1621-1758. 11 
documents. Foli i quart. 

 

CAPSA 48 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de Capellades: establiments 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 2/1 
 

1572-1671 Establiments d’un pati de terra i dues petites peces de 
terra a Capellades (1572; pergamí R. 29449) 
 i d’una casa al carrer d’en Roca de la ciutat de 
Barcelona (1671; 1 f; quart). 1572-1671. 3 documents. 
Pergamí i paper. Quart.  

 

CAPSA 48 

Carpeta 3 
Administració del patrimoni de Capellades: censals 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 3/1 
 

1606-1772 Creacions i quitacions de censals morts, àpoques de 
pagament de pensions, llevadors de censals lluïts, un 
plet i notes relatives a censals, referents a les famílies 
Bas, de Piera i de Capellades, i Balaguer i Valtà, de 
Capellades, entre els quals hi ha el plet de l’abadessa 
del monestir de Pedralbes contra Bernat Cabriana 
Valer, ciutadà de Barcelona, i la seva esposa 
Francesca, per un censal de 400 lliures sobre una 
casa i terres, situades en la Font de la Reina 
(Capellades) (1685-86; 16 f.), que inclou també la 
creació d’un censal de 300 lliures de preu i 15 lliures 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28940&valuesearch=29449&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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de pensió anual, fet per Francesc Cabriana, pagès, de 
la Font de la Reina, a favor de Francesc Balaguer, 
mercader, de la vila de Capellades, obligant com a 
garantia unes cases situades a Font de la Reina 
(1652; 4 f.). 1606-1772. 22 documents. Paper. Foli i 
quart.  
Notes 11 fulls solts (1632-1738). 

 

CAPSA 48 

Carpeta 4 
Administració del patrimoni de Capellades: arrendaments 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 4/1 
 

1620, març, 23. 
Barcelona 

 

Arrendament de la 1/8 part de la collita de blat de 
l’heretat de Comelles, fet per Joan Comelles i el seu 
fill Jaume Comelles, menor, a Joan Pintor, prevere i 
rector de la parròquia de Pinell, per quatre anys, pel 
preu de 41 lliures i 10 sous de moneda de Barcelona. 
Segueix àpoca de pagament. 5 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 4/2 
 

1782, Maig, 28. 
Barcelona  

 

Inventari dels béns mobles trobats en la casa de 
Salvador Puigvert, cònsol de Gènova, situada en el 
carrer de Sant Pau de la ciutat de Barcelona, absent 
de la ciutat, la qual ha llogat a Joan Bas durant dos 
mesos i mig per 12 lliures mensuals, i rebut de 30 
lliures pel preu del lloguer de dos mesos i mig. 2 f. 
Foli. 1 full.  

 

CAPSA 48 

Carpeta 5 
Administració del patrimoni de Capellades: capbreus 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 5/1 
 

1627-1649 Capbreu de les possessions que Francesc Balaguer, 
mercader, de la vila de Capellades, té per la 
Prepositura del Penedès, a la vila de Capellades, 
entre elles la terra dita de la Formigosa (1627; 4 f.), i 
de les possessions que el dit Francesc Balaguer 
reconeix tenir en el capbreu de Capellades de l’any 
1649 (12 f.), a més d’un permís del regent de la 
vegueria de Barcelona a Francesc d’Argençola, hereu 
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universal de la seva difunta esposa Isabel Argençola i 
Sapila, per dur a terme una capbrevació (1631; 2 f.; 
quart). Hi ha una còpia simple de cadascun dels 
capbreus (1627, 4 f.; 1649, 16 f.) i unes notes del 
capbreu de l’any 1649 (2 f.; quart). 1627-1649. 6 
documents. Foli i quart.  

 

CAPSA 48 

Carpeta 6 
Administració del patrimoni de Capellades: debitoris, àpoques, comptes i rebuts 

(1584-1754) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 6/1 
 

1584, juny, 26  

 

Certificació notarial per la qual Miquel Orpí pare i 
Miquel Orpí fill, pagesos, del mas del Puig Bonans, 
del terme del castell de la vila de Piera, reconeixen a 
Marc Bas, fuster de la vila de Piera, que li deuen 453 
lliures i 4 sous, pagadores de la següent manera: 233 
lliures, 6 sous i 8 diners que li lliuraran Montserrat 
Casamitjana i en Montarnau, mercaders de 
Barcelona, en la fira d’agost de Lió, i les restants 219 
lliures, 17 sous i 4 diners el proper 20 de juliol per 
mitjà de Joan Magoses, batlle de la vila de Piera, del 
preu de la venda de forment. 4 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 6/2 
 

1727, març, 27, 
Piera 

 

Magí Riba, pagès, del lloc de Carme, i Josep Pasqual, 
pagès, del lloc de Vilanova d’Espoia, tutors i curadors 
dels fills del difunt Marià Roig, pagès del dit lloc de 
Vilanova d’Espoia, reconeixen que Magdalena Bas i 
Balaguer, vídua de Fèlix Bas, ciutadà honrat, de la 
vila de Capellades, els ha pagat 142 lliures, 15 sous i 
4 diners de moneda de Barcelona que el seu fill, el 
difunt Ignasi Bas, tenia en custòdia. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 6/3 
 

1737-1754 Comptes i rebuts relacionats amb els treballs de 
procuració (honoraris, bestretes, cobraments) fets 
pels notaris causídics Miquel Borés i Pau Borés 
Llorell, procuradors de Francesc Bas, de Capellades. 
1737-1754. 12 documents. Foli i quart. 

 

CAPSA 48 

Carpeta 7 
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Patrimoni de Capellades: documentació judicial 
(1604-1777) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 7/1 
 

1604-1777 Documentació judicial formada per cinc processos 
separats: el plet de Bernat Fossalba i la seva esposa 
Elisabet, de la vila de Piera, d’una banda, contra Marc 
Bas, familiar del Sant Ofici, i Pau Bas, comerciant, de 
la dita vila de Piera, de l’altra, continuat per Jaume 
Fossalba, doctor en medecina, contra Marc Bas i Pau 
Bas, pare i fill respectivament, familiars del Sant Ofici 
(1604-1644; 12 f.); una còpia simple de la concòrdia 
en el litigi entre la universitat de la vila i terme de 
Capellades, d’una banda, i el prepòsit del Penedès, 
senyor de la dita vila i terme, de l’altra, mitjançant la 
qual aquest últim li cedeix el dret de tenir botigues, 
tavernes i fleques i llicència per comprar carn i altres 
mercaderies a canvi d’un censal mort sota clàusules 
que es detallen (1680; 12 f.); els articles presentats 
per Josep Duran, procurador de Pau Fossalba, pagès, 
de la vila de Capellades, del procés contra Magdalena 
Bas i Balaguer, vídua de Fèlix Bas (1698; 4 f.); un 
dossier format per la sentència dictada per la Reial 
Audiència l’any 1739 que condemna a Josep Font i la 
seva esposa Eulàlia Font i Marc a pagar certa 
quantitat de diners a la comunitat de preveres de la 
vila d’Esparraguera, i per papers diversos entre els 
quals hi ha l’inventari dels béns de Benet Marc, 
Elisabet Marc i Francesc Marc, i la presentació de la 
causa de suplicació contra la sentència de 1739 
(1739-1777; 8 f.+ 34 f.; 9 fulls solts); i l’informe 
presentat per tres doctors en lleis en un cas de 
consulta sobre la modicitat de preu de la venda del 
dret de lluir i quitar els masos Palomes, Cal Cos i 
Moblella, situats en el terme de Grevalosa, per 100 
lliures de moneda de Barcelona, feta per Josep 
Palomes, moliner del lloc de Carme, a Francesc Bas i 
de Moner, de la vila de Capellades [mitjan segle XVIII; 
4 f. + 3 fulls solts]. 1604-1777. 5 documents. Foli i 
quart.  

 

CAPSA 48 
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Carpeta 8 
Patrimoni de Capellades: citacions judicials 

(1630-1700) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 8/1 
 

1630, setembre, 
26. Barcelona 

 

Citació judicial a Joan Tort, del terme de la Torre de 
Claramunt, Montserrat Pasqual, del mas Vidal del dit 
terme, i Pau Borrall, del terme de Capellades, a 
requeriment del duc de Cardona, per tal de 
comparèixer davant de l’Audiència Reial, per raó 
d’una causa de capbrevació d’unes propietats. Paper. 
1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 8/2 
 

1700, febrer, 8. 
Barcelona 

 

Citació judicial a Jaume Pasqual, tutor i curador dels 
fills pubills i hereus d’Alfons Pasqual, de la vila de 
Capellades, Jerònim Bas, batlle de la dita vila de 
Capellades, i Ignasi Bas i Balaguer, ciutadà honrat de 
Barcelona, per tal de comparèixer davant l’Audiència 
Reial, a requeriment de Pau Tort, paraire, de la dita 
vila de Capellades, tutor dels fills pubills d’Antoni Tort, 
perquè aquest els reclama la possessió d’una peça de 
terra dita l’Oliver del Tort, situada en el territori de la 
dita vila, en el lloc dit les Oliveres de les Rovires. 
Paper. 2 f. Foli. 

 

CAPSA 48 

Carpeta 9 
Administració del patrimoni de Capellades: subhastes i encants 

(1702-1782) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 9/1 
 

1702, febrer, 7. 
Capellades 

 

Francesc Font, pagès, del terme de Sant Sadurní de 
Subirats, i la seva esposa Sebastiana Font, que en 
primeres núpcies fou esposa de Josep Bover, paraire 
de llana, de la vila de Capellades, tutors i curadors, 
juntament amb Ignasi Bas, dels béns del difunt pubill 
Joan Bover, fill de Joan Bover i net de la dita 
Sebastiana, i hereu universal del seu difunt pare, 
seguint allò disposat en el seu testament (4 de juliol 
de 1700), passen comptes amb el dit Ignasi Bas, 
ciutadà honrat de Barcelona i domiciliat a la vila de 
Capellades, respecte dels béns del pubill venuts a 
l’encant, després d’haver fet inventari (26 de juliol de 
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1700), per satisfer els seus deutes i reconeixen que 
aquest els ha retut la summa de 353 lliures, 3 sous, 5 
diners i òbol, procedents de l’encant. 8 f. Foli. 3 fulls 
solts.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 9/2 
 

1782, juliol, 12. 
Piera 

 

Subhasta pública al millor postor d’una casa, amb els 
seus drets i pertinences, situada a la vila de 
Capellades, al carrer dit del Fossar, que posseeixen 
els germans Jaume i M. Rosa Lloret, de la dita vila de 
Capellades, sota domini de la pabordia del Penedès, 
en compliment de la sentència de la Reial Audiència 
de la causa entre Maria Bas i de Maranyosa i el seu 
fill Joan Bas i de Maranyosa, d’una banda, i els dits 
germans, de l’altra. 2 f. Foli. Duplicat. 

 

CAPSA 48 

Carpeta 10 
Capellades: documentació municipal 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 10/1 
 

1743-1788 Documentació municipal de la vila de Capellades 
sobre el nomenament de regidors (1743; 1 f.), la 
prestació de bagatges per al trànsit de tropes (1762; 2 
f.), la pretensió de nomenar un nou batlle (1788; 2 f.), i 
la prohibició de lliurar diners al regidor degà (1788; 2 
f.), a més d’una petició a l’alcalde comissionat de la 
Reial Audiència sobre l’edicte de revocació de 
l’exempció del pagament de talles, bagatges i 
allotjament als creditors de la vila de [Piera] (1751; 2 
f.). 1743-1788. 5 documents. Paper. Foli. 

 

CAPSA 48 

Carpeta 11 
Patrimoni de Capellades: vària 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 11/1 
 

1682-1807 Cartes sobre afers judicials i patrimoni, notes de 
censals, del patrimoni d’Ignasi de Bas a Sant Pere de 
Riudebitlles i Terrassola, de terres a als termes de 
Capellades, la Pobla de Claramunt i Capellades, 
d’heretaments, de capbrevacions, i un rebut de 
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pagament, corresponents a les famílies Bas, Balaguer 
i Duran, de Capellades. 1682-1807. 11 documents. 
Paper.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 11/2 
 

1733, agost, 31-
setembre, 19. 
Vilafranca del 
Penedès 

 

Còpia autoritzada d’una sol·licitud d’informe pericial 
sobre el valor d’un molí fariner amb una casa annexa, 
situat en el terme de Capellades, propietat de 
Francesc de Bas, cavaller, de la vila de Capellades, 
que es pretén convertir en paperer (31 d’agost de 
1733), i del dictamen realitzat pel pèrits Jaume 
Pomés, moliner, i Jacint Prades, mestres d’obres, i 
Josep Ferrer i Jaume Esteve, fusters, tots quatre 
veïns de la dita vila de Capellades, els quals estimen 
el seu valor en 150 lliures (19 de setembre de 1733), 
feta per Dídac Miret, burgès i notari de Vilafranca del 
Penedès (5 d’octubre de 1733). 8 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 48, 
carpeta 11/3 
 

1759, febrer, 6. 
Barcelona 

Còpia simple del certificat d’un comunicat de Julián de 
Arriaga, intendent general de la Marina (16 de març 
de 1754, Cadis), d’una ordre circular per la qual s’ha 
de demanar autorització a l’intendent per a la tala 
d’arbres dels monts (14 de març de 1754), fet per 
Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, comissionat reial de 
Guerra i Marina. 2 f. Foli. 

 

CAPSA 49 - MONER 

Carpeta 1 
Capítols matrimonials de membres de la família Bas de Piera i de Capellades, o 

relacionats amb ella 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 49, 
carpeta 1 
 

1569-1738 Còpies, clàusules i notes de capítols matrimonials de 
la família Bas, entre els quals hi ha el de Montserrat 
Santjust, pagès, fill de Pere Santjust i Eulàlia, del lloc 
de la quadra de Vilanova del Camí, del terme del 
castell de Claramunt, i Coloma, donzella, fill de Pere 
Biosca i de Càndia, del mas de la Nou, del terme del 
castell de Clariana (1569; 6 f.); el de Marc Bas, 
mercader, de la vila de Piera, fill de Marc Bas, també 
mercader de Piera, i d’Elisabet Bas, amb Dorotea 
Cellers, donzella, filla de Joan Cellers, mercader, de 
la vila de Preixana, i d’Estefania Cellers i Reboll 
(1625; 8 f.); o el de Francesc Bas i de Moner, cavaller, 
donzell, de la vila de Capellades, fill d’Ignasi de Bas i 
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de Balaguer, també cavaller de Capellades, i de M. 
Teresa de Bas i de Moner, amb Maria de Bas i de 
Maranyosa, filla de Joan de Maranyosa i Guiu, 
domiciliat en la ciutat de Lleida, i de M. Clara de 
Maranyosa i Moxó (1738; 10 f.). 1569-1738. 10 
documents. Foli. 

 

CAPSA 49 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni de Capellades, Piera: censals 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 49, 
carpeta 2 
 

1648-1795 Creació i quitació de censals morts i notes de 
pensions, relatius a les famílies Bas, de Piera i 
Capellades, i Balaguer, a Solsona (1649; 8 f.), Piera, 
Sant Pere de Riudebitlles (1653-1658; 9 f.) i 
Capellades. 1648-1795. 11 documents. Foli i quart. 

 

CAPSA 49 

Carpeta 3 
Correspondència dirigida a Francesc Xavier de Duran i de Descatllar 

en relació al patrimoni de Capellades, Piera, Sant Quintí. 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 49, 
carpeta 3 
 

1805-1825 Correspondència a F. Xavier de Duran, referent al 
plets de Francesc Castell i Poses, veí d’Esparraguera, 
per la pretensió de l’adjudicació dels béns dels Bas i 
dels Balaguer (l’heretat dita Casa Pere Valls de Piera, 
els molins de Sant Quintí de Mediona, etc.), i d’Antoni 
Ferrer i Pons, mercader, per la possessió del molí 
paperer de Capellades. Hi ha documentació judicial 
com peticions i instruccions sense data, així com 
comptes i rebuts dels honoraris de l’advocat i del 
salari del notari (1805). 1805-1825. 26 documents. 
Foli i quart. 

 

CAPSA 49 

Carpeta 4 
Documentació personal i professional de Francesc Moner i de Puigmarí,  
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donzell, de la vila de Camprodon 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 49, 
carpeta 4 
 

1637-1660 Carta reial per tal de donar suport a l’exèrcit comandat 
pel duc de Cardona (1637; original i certificació 
notarial del 1792); declaració de diversos testimonis 
de Camprodon sobre la noblesa (1656; 2 documents); 
i una carta autògrafa dirigida a Josep Olmesa sobre la 
possessió de la torre de l’Hospitalet (1660; 1 f.). 1637-
1660. 5 documents. Foli. 

 

CAPSA 49 

Carpeta 5 
Documentació personal i professional de Rafael Moner i de Puigmarí,  

cavaller de l’orde d’Alcàntara 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 49, 
carpeta 5 
 

1643-1652 La certificació de serveis militars feta pel mestre de 
camp d’infanteria Diego Caballero de Illescas, 
governador general de la força de Roses i de 
l’Empordà (1643; original i còpia del 1676); una 
llicència de dos mesos per malaltia concedida pel dit 
governador general de la guarnició de Roses (1645); 
una recomanació militar en favor de Rafael Moner i 
Puigmarí enviada al Marquès de Caracena (1647); 
testimoniatge donat per diverses persones de la 
presència de Rafael Moner a Piacenza el 14 de juny 
del 1647 (1647; 2 f.; en italià); el memorial autògraf 
sobre el desafiament fet pel tinent Alonso de 
Contreras a Rafael Moner, a Mendrisio (Suïssa) 
(1647; 8 f.); citació a Rafael Moner per comparèixer 
davant Gaspar Zelger, conseller d’Unterwalden, per 
respondre sobre un duel (1647; 1 f.); una carta 
dirigida a Rafael Moner en què s’esmenta la batalla 
de Lens (1648); i la certificació de serveis militars, 
destacant els mèrits fets a París al servei dels 
ministres de Sa Majestat, feta pel superintendent de la 
justícia militar de Flandes, Miguel de Luna i Arellano 
(1652; original i còpies dels anys 1676 i 1792). 1643-
1652. 12 documents. Foli.  
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CAPSA 49 

Carpeta 6 
Documentació personal i professional de Francesc de Moner i Miret,  

donzell, de la vila d’Isona 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 49, 
carpeta 6 
 

1694-1724 Còpia simple d’una procura per tal de demanar als 
diputats de Catalunya un volum dels llibres dels 
capítols de les Corts de Barcelona de 1701 (1704); 
recull de correspondència dirigida a Francesc de 
Moner, comte de Serra Nevada (1707-1719; 10 f.; 
còpies del s. XIX); còpies d’unes cartes de la 
universitat de la vila d’Isona referents a subsidis de 
guerra pel proveïment d’aliments (1708-1712); còpies 
certificades de dues cartes dels diputats del General 
del Principat de Catalunya dirigides al comte de Serra 
Nevada (1713; còpies del 1792); còpia simple i 
traducció de la concessió del títol de comte de Serra 
Nevada, feta per l’arxiduc Carles III (1711; còpia del s. 
XIX); els comptes de les despeses d’allotjament del 
regiment de dragons de Jose Vallejo a Isona (1714); 
el plet d’Emerenciana d’Amorós, de la vila d’Isona, 
contra l’agent fiscal del jutjat de confiscacions i 
segrestos del Principat (1721-1724; 32 f.+ 1 full solt); 
una còpia simple de les al·legacions d’Emerenciana 
d’Amorós en el dit plet sobre la incautació dels béns 
del seu gendre Francesc de Moner, a Isona (1723; 5 
f.; còpia del s. XIX); una còpia de la declaració de 
testimonis sobre els serveis militars prestats per 
Francesc de Moner a l’arxiduc Carles III (1758; còpia 
del s. XIX); unes cobles relatives a la guerra de 
Successió, dedicades a Francesc Moner (1 f.); així 
com la notificació de l’ordre donada per la senyora de 
Llarvent, Emerenciana d’Amorós, als caps de família 
pel subministrament d’armes i municions (pólvora i 
bales) per quan vingui l’enemic del rei (maig del 
1693), feta pel batlle de Llarvent (1694). 1694-1724. 
12 documents. Foli i quart. 

 

CAPSA 50   

Carpeta 1 
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Vària, s. XIV-XV 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 1/1 
 

1390, setembre, 
18. Monestir de 
Sant Cugat del 
Vallès 

La reina Violant demana a Joan de Vallseca, doctor 
en lleis, Ferrer de Marimon i Domènec Coaner que 
alliberin els homes de mossèn Bernat de Vilademany, 
els quals havien estat presos i arrestats a causa de 
l’avalot del call de Barcelona i per dur armes en contra 
de l’ordenació reial. 1 document en paper.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 1/2 
 

1435, febrer, 15. 
Barcelona. 

 

Francesc Llunes, de la vila de Caldes de Montbui, i 
Mateu Savall, formenter, ciutadà de Barcelona, 
reconeixen a Dalmau, arquebisbe de Saragossa, que 
els ha pagat 7 lliures i 14 sous de tern de Barcelona, 
per mans de Ramon Pinosa, cambrer de Santa Maria 
del Pilar de Saragossa, i al seu torn per mans de Pere 
de Vallespinosa, prevere del lloc de Cabra, que 
corresponen a la pensió anual d’un censal mort de la 
universitat de l’Albi. Còpia simple del segle XVIII. 2 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 1/3 

1448-1449 Llibre que recull els comptes de la recaptació de 
l’impost del General al lloc de Villalengua. 1448-1449. 
26 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 1/4 
 

1456, març, 10. 
Barcelona. 

 

El rei Joan de Navarra i lloctinent general d’Aragó 
disposa que el seu mestre d’armes Arnau Guillem de 
“Gegne” pugui exercir el seu ofici en els regnes 
d’Aragó i València i en el Principat de Catalunya. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 1/5 
 

1478, novembre, 
14. Barcelona 

El rei [Joan II] ordena a mossèn Vilademany, 
portantveu del governador del Principat de Catalunya, 
de comparèixer davant la seva presència, tal i com 
havia estat requerit abans. 1 document en paper.  

 

CAPSA 50 

Carpeta 2 
Vària s. XVI 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/1 
 

1503 Bernat Andreu Maüll, domiciliat a la ciutat de Lleida, 
juntament amb Joan Àngel de Ribelles i de Vilanova, 
domiciliat a la vila d'Agramunt, atenent que en la 
venda feta pel dit Joan Àngel al dit Bernat (9 d'octubre 
1503, pel notari de Barcelona Pere Martí) de la 
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baronia d'Artesa de Segre, Montsonís, Foradada i 
Montclar pel preu de 6.850 lliures de moneda de 
Barcelona, el comprador desconeixia (...) arriben a un 
acord mitjançant el qual el dit Joan Àngel es 
compromet a restituir-li totes les quantitats de diners. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/2 
 

1525 Venda feta a favor de Pere de Peguera, donzell, 
domiciliat a la ciutat de Manresa, del mas Folquer, 
situat a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada. 
1525. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/3 
 

1535-1537 Documents (contracte, procura, mostres tipogràfiques 
i àpoca) referents a l’encàrrec d’impressió d’uns 
breviaris nous per a l’ofici del bisbat d’Urgell, fet pel 
bisbe Francisco d’Urriés als llibreters de Barcelona, 
Carmini Ferrer i Joan Guardiola. 1535-1537. 5 f.;  hi 
ha unes mostres tipogràfiques, fol. 67r-70v. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/4 

1539-1540 Comptes de les despeses de la galera la Patrona, 
capitanejada pel difunt Miquel Boera, pel període juny 
1539-maig 1540. 1540. 13 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/5 
 

1541 Crida i ordres del procurador general del monestir de 
Montserrat, Luis de Padilla, àlies de Toledo, als 
emfiteutes dels castells de Collbató, el Bruc i la 
Guàrdia, en relació a l’arrendament de les rendes dels 
dits castells i termes. 1541. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/6 
 

1546 Capbreu dels masos, terres i possessions del castell 
de Fraumir, fet per Antoni Puig, batlle del terme del 
castell de Fraumir: parròquies de Sant Jaume de 
Vilacireres, Sant Vicenç de Moripol i Santa Eulàlia de 
Bonner, a Gósol. 1546. 12 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/7 

1551 Codicil de Bernat Joan de Planella en què revoca el 
llegat deixat al seu fill Francesc per haver-se fet 
monjo del monestir d’Scala Dei. 1551. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/8 

1558-1559 Procura feta per Aldonça Mexía d’Aimeric, monja del 
monestir de “Nuestra Señora de la Concepción” de 
Granada, a Martín Pérez, cambrer del duc d’Alcalá, i a 
Garcia de “Velala”, veïns de la ciutat de Barcelona, 
per tal de cobrar una certa quantitat de diners a 
Alonso d’Erill i d’Orcau i la seva esposa Joana d’Erill, 
veïns de la ciutat de Barcelona. 1558-1559. 10 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/9 
 

1[5]68 Petició feta per part de Francesc Martí, coadjutor 
ordinari del Mestre Racional, per tal de localitzar un 
llibre de comptes retuts pels oficials (reials) del 
Roselló i la Cerdanya i un altre sobre la quadra de 
Puigdàlber, situada en la vegueria de Vilafranca del 
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Penedès. 1[5]68. Document mutilat.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/10 

1573 Joan Jofresa, pagès, de la parròquia de Sant Feliu del 
Racó, exculpa cinc homes d’haver raptat la seva 
esposa. 1573. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/11 
 

1577 Àpoca que Joan Marcet, de les Marcetes, pagès, de 
la parròquia de Santa Maria d’Olesa de Montserrat, fa 
a la seva esposa Eulàlia, pel pagament del dot. 1577. 
Pergamí. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/12 
 

ca. 1577 Memorial sobre la possessió d’unes cases amb portal 
situades en el carrer de la Boqueria, propietat de Mn. 
Salvador Domingo, prevere beneficiat de Santa Maria 
del Mar. ca. 1577. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/13 

1578 Confirmació de la venda d’una peça de terra situada a 
la Batllòria, a la parròquia de Santa Maria de 
Badalona. 1578.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/14 
 

1580 Venda feta per Armenter Codina, habitant del mas 
Azinella, de la parròquia de Sant Martí de Coforb, a 
favor de Rafael Onofre del Graner, cavaller, de la vila 
de Berga, senyor del castell de Fraumir, del mas de 
Sorribes, situat a la dita parròquia de Coforb. 1580. 8 
f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/15 

1583 Memorial d’escriptures en pergamí sobre la vila de 
l’Albi. ([1122 ]-1583.  36 f.+1 full solt en paper. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/16 

1585 Confirmació del privilegi reial concedit el 12 de juliol 
del 1482 a les universitats de Cruïlles, Corçà i Sant 
Sadurní de l’Heura. 1585. 12 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/17 
 

1594 Nota del deute per un cens d’unes cases i un obrador, 
situats en el carrer de l’Argenteria, prop de la font de 
Santa Maria, de la ciutat de Barcelona. 1594. 2 f.; 
quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/18 

1599 Testament tancat de Catalina Riba, vídua de Miguel 
Martorell, veïna de Beseit. 1599. 4 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 2/19 
 

1600 Nomenament d’hereu de Gabriel de Malla, donzell, 
doctor en dret, en els capítols matrimonials redactats 
amb motiu del seu casament, per part de la seva 
mare. 1600. 1 f. 

 

CAPSA 50 

Carpeta 3 
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Vària s. XVII (documentació de la família Giudice, entre altres) 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/1 
 

1601 Carta de Joan Sentís, prevere de la Seu de Tortosa, a 
Melcior Figuerola, cavaller, senyor de la baronia de 
Nàquera, i el seu fill Francesc Figuerola i de Pardo, 
cavaller de Montesa, sobre el benefici de l’església de 
l’Alcora, vacant per mort. 1601. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/2 

1604 Testament de Joana Bruguera, vídua de Miquel 
Bruguera, pagès, de la parròquia de la Palma de 
Cervelló. 1604. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/3 

1609 Fragment de l’inventari de béns de Melcior de 
Figuerola. 1609. 5 f.; hi ha dos papers solts estripats.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/4 

1609 Carta de Pau Matoses dirigida a Bernat Joan 
Cordelles, d’Esparraguera, sobre l’administració de 
rendes i censos. 1609. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/5 

1614 Certificació notarial del nomenament episcopal d’Enric 
Alemany d’Alemany i Joan Gonfaus, com a veguers i 
oficials de la Mensa episcopal de Vic. 1614. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/6 

1619 Carta d’un tal mestre Jornet dirigida a Bernat Joan 
Cordelles, d’Esparraguera, sobre comptes comercials 
de draps. 1619. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/7 

1621 Procura feta per Esteban Spínola, genovès, als seus 
germà i fill, Luis Spínola i Pablo Spínola 
respectivament, per cobrar deutes. 1621. 4 f.; imprès). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/8 
 

1621-1644 Venda de tres violaris que fa Pere Pedrosa, pagès, de 
la parròquia de Sant Just Desvern, en nom seu i de la 
seva esposa Paula, a Miquel Joan Massana, 
mercader, ciutadà de Barcelona. 1621-1644. 3 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/9 
 

1622 Ordre del lloctinent i capità general del Principat de 
Catalunya, el duc d’Alcalá, a Sebastiano Giudice 
Fiesco per tal d’aprovisionar de bescuit les galeres de 
Sicília, el qual ha de lliurar-se al capità Niccolò Rela, 
de la galera capitana del duc de Tursi. 1622. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/10 
 

1622 Còpia autentificada de l’ordre del rei [Felip IV] al 
lloctinent del Principat de Catalunya per tal de 
permetre el recapte de l’almoina de la butlla de croada 
del 1623. 1622. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/11 

1624 Procura feta per Giacomo Antonio “Lenquella”, comte 
de la “Lenquella”, als germans Niccolò i Sebastiano 
Giudice Fiesco, de Barcelona, per passar comptes 
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 amb Antonio M. Pelo, capità del galió dit “Nuestra 
Señora la Asunción y San Francisco”, que es troba en 
el port de Lisboa. 1624. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/12 

1628 Venda d’un violari feta per Jaume Mas, sabater, 
ciutadà de Barcelona, a Jaume Massana, botiguer de 
teles, ciutadà de Barcelona. 1628. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/13 

1628 Alliberament de la presó de Cadis de Pedro 
Fernandes, contramestre del patatxo "San Salvador", 
de l'esquadra de Niccolò Giudice. 1628. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/14 

1628 Carta del duc de Cardona dirigida a Juan Rejón de 
Silva a qui li recomana un home per una plaça vacant, 
a canvi de procedir a recomanar-lo per al Consell 
d’Ordres Militars. 1628. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/15 
 

1629 Venda d’un violari atorgada per Bernat Jonc, corredor 
d’orella, ciutadà de Barcelona, i la seva esposa Maria, 
a favor de Miquel Joan Massana, mercader, ciutadà 
de Barcelona. 1629. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/16 

1630 Carta d’Aurèlia Fiesca al seu nebot. 1630. 2 f.; en 
genovès).  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/17 

1633 Carta del duc de Medina-Sidonia a Juan Rejón de 
Silva Sotomayor. 1633. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/18 

1634 Carta del marquès del Carpio a Juan Rejón de Silva 
en què li comunica el recent casament del duc de 
Nájera. 1634. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/19 
 

1635 Ordre del lloctinent del mestre racional, Guerau de 
Guardiola, als jurats i clavari de la vila de Castellterçol 
per passar comptes de les cises amb els comptadors 
del Mestre Racional. 1635. 1 f. imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/20 
 

1635 Certificació de la documentació existent sobre la 
reclamació per l’embargament fet pel duc de Guisa, 
governador i capità general de Provença, del galió, dit 
“Nostra Dama” (Notre-Dame), comprat per Sebastiano 
i Niccolò Giudice i destinat a l’Armada reial, en el port 
de Marsella (1623). 1635. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/21 

1637-1638 Certificació notarial de quatre àpoques de pagament, 
consignades en el llibre de les tèrcies de la Reial 
Audiència, fetes per Ramon Roger, botiguer de teles, 
a fra Miquel d’Alentorn, abat d’Amer i Roses, 
Francesc de Llupià, de la vila de Perpinyà, i Pere 
Prats, ciutadà honrat de Girona, diputats generals del 
Principat de Catalunya. 1637-1638. 2 f. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/22 
 

1638 Àpoca de les obres fetes per Marçal Labrunya, mestre 
de cases en una casa del sastre Jaume Picons, 
situada prop de l’església de Santa Maria del Pi de 
Barcelona. 1638. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/23 
 

1641 Certificació notarial del reconeixement de deute, 
consignat en el manual tercer de la taula de canvi i 
dipòsits comuns de Barcelona del bienni 1643-44, fet 
per Ramon Roger, mercader, al també mercader 
Miquel Joan Massana. 1641. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/24 
 

1641 Anotació del reconeixement de deute anterior, fet pel 
dit Ramon Roger, sobre unes cases situades en el 
carrer dels Flassaders, de Barcelona. 1641. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/25 

1643 Venda d’un violari feta per Jaume Carbonell, pagès, 
de Sant Just Desvern, a Francesc Massana, ciutadà 
de Barcelona. 1643. 4 f., 1 full solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/26 

1644 Memorial de l’entrega del navili “Santo Domingo” a la 
Corona de Portugal (1632). 1644. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/27 

1646 Venda d’un censal feta per Josep Rol, ciutadà de 
Barcelona, a Miquel Joan Massana, mercader, 
ciutadà de Barcelona. 1646. 4 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/28 

1646 Venda d’un violari atorgada per Jaume Picons, 
ciutadà de Barcelona, a Francesc Massana, ciutadà 
de Barcelona. 1646. 6 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/29 

1647 Reclamació sobre l’herència dels béns del casal “ça 
Garriga”, especialment d’unes cases situades al 
carrer Ample, davant l’església de la Mercè, unes 
tapisseries, uns mobles i uns censals sobre el comtat 
de Montagut. 1647. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/30 

1647 Carta del marquès de Viana a Tomàs Rejón de Silva, 
veedor de comptes d’Orà, sobre les dificultats de 
provisió de gra. 1647. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/31 
 

1649 Substitució del general Niccolò Giudice Fiesco, 
cavaller de l’ordre de Sant Jaume, com a apoderat de 
Maria Spinola Iudice, vídua de Sebastiano Iudice 
Fiesco, senyor i castlà de Tamarit, per Juan de 
Bustillo, veí de la vila de Madrid. 1649. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/32 
 

1649 Procura feta per Niccolò Giudice Fiesco, cavaller de 
l’ordre de Sant Jaume, a Giovanni B. i Ambrogio 
Squarziafico (“Esquarçafigo”), residents en la ciutat de 
Granada, per tal de cobrar uns diners del tresorer 
receptor de les rendes de les alcabales de la ciutat de 
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Guadix. 1649. 2 f.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/33 
 

1649 Capítols matrimonials de Pere Corts, fill de Pere Corts 
i Caterina, i Margarida  Moleres, donzella, filla de Pau 
Moleres i Joana, tots de la parròquia de Sant Just i 
sant Pastor de Son, a la vall d’Àneu. 1649. 6 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/34 

1650 Certificat de defunció d’Àngela Montells. 1650. 
Formulari imprès. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/35 
 

1651 Procura feta per Miquel Joan Massana, mercader, 
ciutadà de Barcelona, als seus germà i gendre, 
Francesc Massana i Jaume Josep Fontanilles 
respectivament, per tal de rebre determinades 
quantitats de diners. 1651. 4 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/36 

1652 Àpoca de pagament signada per Ramon Taravall, 
mestre d’obres, ciutadà de Barcelona, a favor d’Antoni 
Boixader, flassader, marmessor del testament de 
Josep Bartra, corredor de coll, per les obres fetes en 
unes cases dels administradors dels pobres 
vergonyants de Sant Pere de les Puel·les. 1652. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/37 
 

1652, 1725 Certificació notarial del reconeixement de deute, 
consignat en el llibre de partides de la taula del notari 
de Barcelona Jaume Rondó (1652), fet per Josep 
Valls, hortolà, mercader, a Miquel Joan Massana, 
mercader. 1725. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/38 
 

1653 Venda d’un violari que fa Jaume Carbonell, pagès, de 
la parròquia de Sant Just Desvern, a Miquel Joan 
Massana, mercader de la ciutat de Barcelona. 1653. 2 
f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/39 

1655 Fragment d’una certificació notarial signada per Diego 
Gómez de Mendoza, salmedina de Saragossa, i feta 
per Matías Aquilué i Miguel de Badia júnior, notaris de 
Saragossa. 1655.1 f. Quart  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/40 
 

1655 Procura feta per Niccolò Iudice Fiesco, cavaller de 
l’ordre de Sant Jaume, a Geronimo Ravaschiero, de la 
ciutat de Cadis, per a rebre els diners deguts pel seu 
salari en l’Armada reial de la província de Cantàbria. 
1655. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/41 
 

1656 Reconeixement que fa l’administrador de la causa pia 
instituïda per Segimon Morera, rector de la parròquia 
de Samalús, d’haver rebut diversos instruments 
notarials i el llevador de rendes de la dita causa pia. 
1656. 2 f.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/42 

1659 Clàusula testamentària d’Elisabet Ramoneda, vídua 
d’Andreu Ramoneda, pagès, de la parròquia de Santa 
Maria d’Esplugues. 1659. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/43 

1659 Certificat de baptisme de Dionisi Domènec, fill del Dr. 
Antoni Nicolau, fet en l’església de Sant Nicolau [de 
Palma] de Mallorca. 1659. 2 f.Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/44 
 

1660 Resposta reial a una consulta del lloctinent de 
Catalunya, el marquès d’Olias i de Montara, sobre el 
perdó general del crim de lesa majestat als miquelets 
revoltats (sediciosos). 1660. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/45 

1660 Carta de frai Martín Francés dirigida a mestre frai 
Andreu Giudice. 1660.1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/46 

1663 Fragment d’una àpoca firmada per Narcís Ferran 
Garcia a Miquel Joan Massana pel preu de redempció 
d’un violari. 1663. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/47 

1669 Àpoca firmada per Martí Fochs, mestre de cases, 
ciutadà de Barcelona, a Josep Massana, mercader, 
ciutadà de Barcelona, per les obres d’una paret 
mitgera en la casa on resideix Jaume Monjo, prevere 
de Santa Maria del Mar. 1669. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/48 

1670-1672 Nomenament d’administradors de l’hospital dels 
capellans malalts de sant Sever pels biennis 1670-72 i 
1671-73. 1670; 1671. 2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/49 

1671 Missiva del Dr. Pere Codina a un tal Joan Francesc. 
1671. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/50 

1672 Nota d’una carta al lloctinent [de Catalunya], el duc de 
Sant Germà, sobre les insaculacions de les bosses 
del Consell de Cent de Barcelona. [1672]. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/51 

1675 Procura feta per Agustí Riera Milsocors, capità 
d’infanteria del tèrcio, a Benet Manyalic, prior del 
monestir de Ripoll, per cobrar deutes. 1675. 2 f. 
Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/52 
 

1676 Petició de llicència per a fer obres de reparació en 
unes cases força deteriorades del carrer de la 
Boqueria, de la ciutat de Barcelona, presentada per 
Tomàs Sementer, corder. 1676. 6 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/53 
 

1682 Memorial de la súplica feta al Braç Militar per tal 
d’obtenir el perdó de Francesc Cases, burgès de 
Perpinyà, condemnat per sentència a mort per 
diversos delictes: principalment pel robatori de 9 
unces d’argent treballat. 1682. 2 f. Quart.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/54 
 

1685 Concòrdia feta entre Magí Barrera, ciutadà honrat de 
Barcelona, tutor dels pubills de Joan Batista Roca i 
Julià, doctor en dret, i Josep Vinyes, adroguer i 
corredor d’orella, ciutadà de Barcelona, sobre el 
pagament d’una certa quantitat de diners. 1685. 12 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/55 

ca. 1686 Memorial dels censos concedits al monestir de 
Pedralbes en les taules de les carnisseries de 
Barcelona. [ca. 1686]. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/56 

1689 Redempció d’una peça de terra a Sant Feliu de 
Terrassola, al lloc dit Bac de Roca. 1689. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/57 
 

1720 Certificats de defunció de Felip Albert Taye, marquès 
de Wemmel i diputat de Brabant (1690), del baptisme 
de la seva esposa Maria Felipa d’Ongnies, baronessa 
de Courier, i de la fundació d’un aniversari perpetu en 
l’església de Wemmel. 1720. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/58 
 

1693 Carta al virrei sobre el procés criminal contra Pedro 
de Miranda, veí de Barcelona, empresonat a la presó 
reial de Barcelona, i contra Fernando Superviela, veí 
de la ciutat de Cadis, acusats d’haver extret argent de 
contraban a França. 1693. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/59 

1699 Ordenament d’Eudald Moles, acòlit de Ripoll, com a 
sotsdiaca, feta pel bisbe de Vic Antoni Pasqual. 1699. 
Quart. Imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 3/60 

[finals del segle 
XVII] 

Notes relatives a una peça de terra situada a Sant 
Feliu de Llobregat (1629-1686). [finals del segle XVII].  
1 f. 

 

CAPSA 50 

Carpeta 4 
Vària, primera meitat del segle XVIII.  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/1 
 

1700 Promesa de lluïció d’un censal en el termini de sis 
anys que fa Vicenç Comesvelles, pagès, hereu del 
mas Comesvelles, de la parròquia de Santa Maria del 
Vilar, acorda i promet a Josep Gall, pagès, hereu del 
mas Gall, de la parròquia de Santa Maria del Vilar, i 
Gabriel Sanahuja, pagès, hereu del mas Sanahuja, de 
la parròquia de Santa Maria d’Olesa de Montserrat. 
1700. 4 f.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/2 
 

1700 Comunicació de Manuel Martínez de Viña, apoderat 
d’Alonso Pérez de Santa Maria, veí del Puerto de 
Vega, a Francisco Sánchez del Portal, recaptador de 
les rendes del cacau, xocolata, vainilla, sucre i 
conserves del Regne de Galícia, sobre el pagament 
de les dites rendes. 1700. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/3 

1700 Llistat de les misses de funerals celebrades en 
diferents llocs de culte de la ciutat de Barcelona. 
1700. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/4 
 

1703 Ordre del marquès d’Alòs als batlles i regidors dels 
ajuntaments de Darnius, Sant Llorenç de la Muga, Les 
Escaules, Boadella i Llers per al proveïment de llenya 
i palla a les tropes franceses auxiliars que passaran 
una nit a La Jonquera camí de França. 1703. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/5 

1706 Llistat de títols i càrrecs (mercès de cort) atorgats en 
la Cort de 1706, publicats el 20 de juny. 1706. 2 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/6 

1708 Ordre de Felip, duc d’Orleans, als seus soldats 
d’infanteria, cavalleria i dragons als qui fa saber que 
ha donat protecció reial al lloc de L’Albi. 1708. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/7 

1709 Còpia simple de dues cartes reials en què es 
comunica al provincial superior d’un ordre religiós 
indeterminada la prohibició de comerciar amb la 
Santa Seu i la d’enviar-li remeses de diners, així com 
la petició per fer rogatives per la llibertat del Papa. 
1709. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/8 

1709 Carta dirigida a Fr. Diego Rodríguez, procurador del 
convent de los Huertos de Segòvia, sobre la compra 
d’un tros de terra. Hi han notes de patrística al dors. 
1709. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/9 

1710 Carta de Pere Llorens amb els comptes de la terça 
(de Besalú?) i les despeses de salaris. 1710. 2 f. 
Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/10 

ca. 1711 Exposició dels fets de la mort de Narcís Brell, dit 
Xerta, a mans dels germans Josep, Baptista i Anton 
Balart. [ca. 1711]. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/11 
 

1712 Ordre del capità general de Catalunya, el marquès de 
Castel-Rodrigo, als batlles i regidors sobre el 
reclutament de soldats per configurar el regiment 
d’infanteria Barcelona, comandat pel coronel Ramon 
Junyent i Vergós. 1712. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 

1712 Carta del duc de Savoia i rei de Xipre, Víctor Amadeu 
[II], dirigida al cardenal de Conca. 1712. 1 document; 
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carpeta 4/12 en piemontès. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/13 
 

1713 Certificats de defunció de Magdalena Giudice Fiesco 
(1678) i la seva germana Paola Emilia (1689), 
monges del convent de S. Leonardo a Carignano. 
1713. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/14 
 

1652 Àpoca de pagament signada per Guillem “Xo”, mestre 
de cases, de la vila de Besalú, a favor de Damià 
Carreres, pagès, de la dita vila de Besalú, arrendador 
del forn comú de la dita vila, per les obres de 
reparació fetes en aquest molí. 1652. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/15 
 

1716 Còpia simple de la Reial Cèdula de Felip V en què 
declara el manteniment de l’estil i costums practicats 
en l’Audiència de Catalunya, sempre que no siguin 
contraris a les regalies. 1716. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/16 

1716, juny.  
Perpinyà 

Carta de [Josep] Taverner i d’Ardena dirigida a Pau 
Ignasi Dalmases sobre un conflicte entre el duc 
d’Orleans i la Santa Seu. 1716. 1 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/17 

1716 Col·lació del benefici instituït en la capellania de 
l’església parroquial de Sant Dalmai [Vilobí d’Onyar], 
atorgat pel bisbe de Girona, Miquel Joan de Taverner 
i Rubí, a Alexandre Gras i de Taverner, clergue de la 
diòcesi d’Urgell. 1716. 2 f. + 1 full solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/18 

1717 Procura feta per Alexandre Gras i de Tavernet, 
clergue, resident a la vila de Martorell, rector de 
l’església de Vilanova de l’Horta de Lleida, a Ramon 
Pastoret, prevere, canonge de l’Església de Lleida, 
per tal de prendre possessió de la dita rectoria de 
Sant Mateu en el seu nom. 1717. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/19 
 

1718 Acta notarial de l’àpoca de pagament a favor 
d’Alexandre Gras i de Taverner, diaca en la vila de 
Martorell, de 200 lliures corresponents a la causa pia 
fundada per Joan Esplugues i provinents de la 
Tresoreria de la Seu de Girona. 1718; 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/20 
 
 

1718 Establiment en emfiteusi dels emprius fet pels cònsols 
primer i tercer de la ciutat de Tarragona per tal 
d’ampliar la casa que Miquel Fita, prevere i comensal 
de la Seu de Tarragona, té a la plaça del Pallol. 1718.  
1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/21 
 

1717 Acta notarial en què es recull que el benefici instituït 
sota la invocació de Santa Maria en l’altar major de 
l’església de Sant Dalmai [, de Vilobí d’Onyar,] atorgat 
a Alexandre Gras, no té rendes. 1717. 2 f. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/22 
 

1718 Nomenament de Francesc Roig, mestre argenter, veí 
de la ciutat de Barcelona, com a mestre de balança 
de la Seca de Barcelona, fet per Rodrigo Caballero 
Llanes, superintendent general de Justícia, Policia, 
Guerra, Hisenda i de la Casa de la Moneda. 1718. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/23 

1719 Carta de Fèlix de Vilaplana, abat de Ripoll, dirigida a 
Magí Soler, òlim Camps. 1719.  2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/24 

1722 Capítols matrimonials de M. José Pedrajas Medrano, 
donzella, filla de José Pedrajas, intendent general de 
Justícia, Policia, Guerra i Hisenda del Principat, i de 
Catalina Pedrajas i Medrano, i d’Hendrik Jozef van 
Taye, baró de Wemmel, coronel dels exèrcits de Sa 
Majestat i capità de granaders del 4rt batalló del 
Regiment d’infanteria de les guàrdies reials valones, 
fill d’Albrecht van Taye i Marie Josèphe d’Ongnies, 
marquesos de Wemmel, domiciliats a la ciutat de 
Brussel·les. 1722. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/25 

1724 Carta de Joan Llaudes dirigida a M. Anna d’Armengol 
i de Cartellà, religiosa de Jonqueres, de l’orde de Sant 
Jaume de l’Espasa. 1724. 2 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/26 

1724 Rebut signat per M. Anna Amat i de Sentís i pagat per 
Gabriel Sanahuja, de mans de Joan Marcet de 
Viladecavalls. 1724. 2 f. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/27 
 

1725 Certificació de serveis militars de Melchor de 
Figuerola i Blanes, capità del Regiment d’Infanteria de 
Barcelona, feta pel brigadier dels Exèrcits de Sa 
Majestat José Vicaría, inspector de les tropes de 
Marina i de les d’Infanteria de l’Exèrcit d’Andalusia. 
1725. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/28 
 

1726 Quitació d’un censal signat per Josep Quintana, 
sacerdot jesuïta i rector del Col·legi de Santa Maria de 
Betlem de Barcelona, a Anna M. Jordana i Tristany, 
vídua de Francesc Jordana i Canals, poblador de la 
vila de Cardona. 1726. 5 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/29 
 

1726 Certificat d’antecedents familiars de Catalina de 
Medrano, esposa de José Pedrajas, cavaller de l’Orde 
de Sant Jaume i intendent general dels Exèrcits, fet 
per Luis de Costa Quiroga, mariscal de camp dels 
Exèrcits Reials i governador, corregidor i justícia 
major de la vila d’Alcoi. 1726. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 

1726 Còpia autèntica d’una butlla d’António Manoel de 
Vilhena, mestre de l’ordre de l’Hospital de Sant Joan 
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carpeta 4/30 
 

de Jerusalem, de recepció del noble Ramon Francesc 
Faust Benet Tots Sants Taye, fill del baró de Bemel, 
com a cavaller frare de justícia del Priorat de l’Hospital 
de Catalunya. 1726. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/31 
 

1726 Certificat d’antecedents familiars de Catalina de 
Medrano, esposa de José Pedrajas, intendent general 
dels Exèrcits, fet per Juan de Velázquez, cavaller 
comanador de l’orde de Sant Jaume, comte de 
Salazar i tinent general dels Exèrcits de Sa Majestat. 
1726. 2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/32 

1726 Carta de G. de Verboom dirigida a José Pedrajas. 
1726. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/33 
 

1726 Còpia autentificada de diversos documents sobre 
l’augment de la pensió que perceben María Medrano i 
les seves filles Catalina, Irene i Eufemia Fernández 
Medrano, com a conseqüència del passat militar del 
seu difunt marit, el general Sebastián Fernández de 
Medrano, així com el pagament de 63 lliures, 13 sous 
i 4 diners pels béns confiscats en la ciutat i el regne 
de València, feta per Antonio Vidal, escrivà reial. 
1726. 6 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/34 
 

1728 Breu del papa Benet XIII en què atorga llicència a 
Baltasar Montero, noble de Barcelona, i la seva 
esposa M. Anna Montero i Alòs per tenir un oratori 
privat a casa seva. 1728. 1 document; pergamí 
vitel·la. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/35 
 

1729 Certificació notarial de l’arrendament de les dècimes, 
primícies, tasques i censos, així com de la meitat dels 
lluïsmes i foriscapis que reben els priorats de Ridaura 
i Sant Joan les Fonts, fet per Genadi Colom, abat de 
Sant Pere de Camprodon i prior de Ridaura i Sant 
Joan les Fonts, a Isidre i Rafael Bataller, pare i fill 
respectivament, i a Bartomeu “Vasia”, veïns de 
Ridaura, durant tres anys (1704-1706). 1729. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/36 

1729 Notificació de l’Ajuntament de Barcelona al comte de 
Vallcabra sobre l’allotjament en les seves 
instal·lacions de Juan de Ulloa, primer tinent de les 
Guàrdies valones. 1729. 1 document imprès. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/37 

1729 Àpoca de pagament per la quantitat 630 rals d’ardit 
que Manuel Vallejo i San Pedro, tresorer general de 
l’Exèrcit i del Principat, atorga a Mateo Pablo Díaz, 
tresorer major de la Guerra, i que va rebre de mans 
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del síndic de Sant Fruitós de Castellterçol. 1729. 1 
document imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/38 

1734 Certificació notarial de l’àpoca de pagament que 
signen Alexandre de Gras i de Taverner, prevere i 
rector de Vilanova de l’Horta de Lleida, i els nobles 
Ramon Gras i Sunyol i la seva esposa Caterina de 
Gras i Jordana a favor de Ignasi Jordana i Padró, baró 
de Viver, per diferents censals. 1734. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/39 
 

1735 Certificat de bons costums de Cecília Guàrdia, 
donzella, natural de Castellterçol, fet per Ramon 
Fogueres, prevere i rector de l’església de Sant 
Jaume de Barcelona. 1735. 1 document. Quart.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/40 
 

1735 Còpia de la llicència reial a favor de Melcior de 
Figuerola i Blanes, tinent coronel del regiment de 
dragons de Villaviciosa, per casar-se amb M. Ignàsia 
Vilana. 1735. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/41 
 

1737 Despatx reial amb la notificació del nomenament de 
mariscal de camp dels exèrcits reials a favor del 
marquès de Taye, brigadier i capità de granaders del 
Regiment de la guàrdia reial d’infanteria valona. 1737.  
4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/42 
 

1738 Reglament dels horaris d’obligat compliment per als 
mestres de postes en el trajecte Barcelona-Lleida, del 
correu de Madrid. 1738, 2 f., imprès; creació de la 
“Junta de Valdíos y Arbitrios”. 1738, 2 f., imprès; i 
còpia de la declaració de competències de la Junta de 
Comerç i de Moneda de Madrid, feta per Blas 
Martínez López. 1738. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/43 
 

1740 Còpia simple del manament del capità general del 
Principat de Catalunya, Ignace-François de Glimes de 
Brabant, a tots els oficials del Principat sobre 
l’allotjament de les tropes de pas. 1740. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/44 
 

1743 Nomenament de Josep Nualart, pagès, Pau Fauria, 
pellisser, Esteve Guilla, boter, Pau Mas i Pi, pagès, i 
Jacint Galvany, soguer, com a regidors de 
l’Ajuntament de la vila i terme de la Garriga. 1743. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/45 
 

1744 Acta notarial de l’acord pel qual Anna M. Huix i 
Bruguera, esposa de Josep Huix, pagès, de la 
parròquia de Santa Margarida de Vallors, defineix al 
seu pare Francesc Bruguera, pagès, de la parròquia 
de Sant Martí Sacalm, la seva part de la causa pia 
instituïda per [Francesc] Dou, bisbe de Girona, a canvi 
de 650 lliures de Barcelona, dues caixes amb joies i 
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un vestit de núvia. 1744. 4 f.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/46 
 

1744 Còpia autèntica de l’acta notarial de l’obertura de 
testament d’Albert de Gavre, Velasco i Aragon, comte 
del Sacre Imperi Romà, de Gomigny i Castelnovo, 
brigadier dels exèrcits de Sa Majestat. 1744. 12 f.; en 
napolità. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/47 
 

1744 Certificat de defunció d’Albert de Gavre i Aragon, 
comte del Sacre Imperi Romà, de Gomigny i 
Castelnovo, brigadier dels exèrcits reials i capità de 
granaders del Regiment de la Guàrdia valona. 1744.  
1 document; en napolità.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/48 

1744 Traducció en castellà del certificat de defunció 
anterior. 1744. 2 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/49 
 

1745 Citació de compareixença a Francesc Bachs, regidor 
de L’Ametlla (del Vallès), per tal de capbrevar els 
béns que té del marquès de Sentmenat. 1745. 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/50 

1742 Certificat d’enterrament de M. Vicenta Vilana Bertran 
(1742). 1745. 1 document. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/51 

1745 Llicència del bisbe de Mallorca a Ramon Gomilà, 
prevere i beneficiat de la Seu, per tal de celebrar 
misses. 1745. 1 document imprès.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/52 
 

1745 Procura feta per Charles-Emmanuel de Gavre, 
Velasco i Aragon, príncep de Gavre i marquès 
d’Aiseau, a favor del comte de Glimes, capità general 
de Catalunya, i de Weyts de la Boucharderie, capità 
del regiment de les guàrdies reial valones, per tal 
d’administrar els béns i rendes en el regne d’Espanya 
del seu germà Albert de Gavre, comte de Gomignies, 
brigadier dels exercits de Sa Majestat i capità de les 
guàrdies reials valones. 1745. 4 f.; en francès. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/53 
 

1747 Nomenament de Climent Gironès, pagès, Joan 
Brugoles i Roques, pellisser, Joan Argemí, pagès, i 
Miquel Guillemot, Josep Clapers i Pau Turà, teixidors, 
com a regidors de l’Ajuntament de la vila i terme de 
Castellterçol. 1747. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/54 
 

1748 Definició que fa Fr. Anton Morell Monfages, novici del 
monestir de la Mercè de redempció de captius de 
Barcelona, als seus pares Anton Morell, corredor 
d’orella, ciutadà de Barcelona, i Anna Maria 
Monfages, en primeres núpcies amb Manuel Anglí, 
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adroguer, del que li correspon de l’heretat, la llegítima 
paterna i l’augment. 1748. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/55 
 

1749 Col·lació del benefici instituït pel prevere Faust Molist, 
sota l’advocació de Francesc de Paula i Faust en la 
capella del palau episcopal de Barcelona, atorgat per 
l’ardiaca de la Seu de Barcelona a Josep Capdevila, 
prevere, resident en la ciutat de Cervera. 1749. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/56 

1749 Certificació sobre el número de comunions realitzades 
en la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. 1749. 1 
document. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/57 
 

1749 Acta notarial de la lectura d’una carta del cardenal 
diaca sobre la disputa entre Josep de Ribera i Josa, 
ardiaca de Santa Maria del Mar, d’una banda, i la 
comunitat de preveres i beneficiats de la dita església, 
de l’altra. 1749. 2 f.; i còpia simple relativa a un 
mandat apostòlic a l’ardiaca de Santa Maria del Mar 
sobre el pa i el vi per a l’eucaristia, entre altres 
qüestions. 1748. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/58 
 

1750 Còpia autentificada del nomenament de Felip Witz de 
la Bouchardrie, brigadier dels Exèrcits reials i sergent 
major de les guàrdies valones, com a administrador 
del patronat de les cases de Sant Felip Neri de la 
ciutat de Barcelona, en nom de Josep de Guevara 
Vasconcelos, alferes major de Ceuta, i de la seva 
esposa M. Pilar Pedrajas. 1750. 6 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 50, 
carpeta 4/59 
 

S. XVIII “Ápocas, legítimas, dotes y pagos y finiquitos. De los 
hijos del Excelentísimo Señor Don Antonio de Alós y 
de Rius, Marqués de Alós”. Segle XVIII. Títol obtingut 
de la coberta.  

 

CAPSA 51 -  ALBI 

Carpeta 1 
Vària, segona meitat del segle XVIII 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/1 
 

1755 Còpia simple de la notificació a l’Audiència de 
Catalunya de la resolució reial que declara sense cap 
valor i efecte una reial cèdula anterior, afavorint 
d’aquesta manera al marquès de la Mina. 1755. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/2 

1757 Àpoca de pagament signada per fr. Joan Bonet, prior 
del convent dels Predicadors de Tarragona, a favor de 
M. Ignàsia Figuerola Vilana i de Bertran, vídua de 
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 Melcior Figuerola i Blanes, coronel de dragons del 
Regiment de Mérida a la ciutat de Barcelona, com a 
primer pagament de la fundació feta al convent pel dit 
difunt. 1757. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/3 
 

1758 Àpoca signada per M. Teresa de León de la Cruz a 
Felip Witz de la Bouchardrie, brigadier dels Exèrcits 
de Sa Majestat i sergent major del regiment de 
Guàrdies valones, corresponent a una lletra de canvi 
enviada al comte de Glimes. 1758. 1 document  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/4 
 

1758 Col·lació del benefici instituït sota la invocació de les 
plagues de Nostre Senyor Jesucrist en l’altar de la 
Seu de València, atorgat pel vicari general de 
l’arquebisbat, Pedro Albornoz i Tapies, al Dr. Joan 
Baptista Blanch, prevere de la diòcesi de Lleida. 1758. 
6 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/5 
 

1756-1777 Notes de cinc àpoques signades per Francesc de 
Cartellà i Sabastida a Francesc Fàbregues, apotecari 
de Vilamajor, i a Ramon de Peguera. 1756-1777. 1 
document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/6 

1760 Certificat de baptisme de Miquel Pau Nicolau Ribera, 
fill de Nicolau Ribera, sastre, i la seva esposa 
Margarida (1720). 1760. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/7 
 

1761 Procura feta per Magdalena Jova, esposa de Rafael 
Jova, pagès, de la vila d’Olesa de Montserrat, a favor 
de Joan Baptista Blanch, prevere, resident de 
Barcelona, per tal de cobrar qualsevol quantitat de 
diners. 1761. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/8 
 

1763 Dictamen de Ramon Ferran sobre el pagament 
d’interessos als tribunals, enviat a Rodrigo de 
Latorre[, regent de l’Audiència de Catalunya]. 1763. 
18 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/9 
 

1763 Amonestació del vicari general de Barcelona, a 
instància del rector de la parròquia de Sant Genís de 
l’Ametlla, a les dones de la dita parròquia que no 
observin l’observança de la quarta constitució sinodal. 
1763. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/10 

1765 Nomenament de Miquel Boada com a batlle del terme 
i quadre de Viladecavalls durant el següent bienni, fet 
per Teresa Amat Lentisclà i de Gravalosa, senyora 
jurisdiccional del dit lloc, terme i quadre. 1765. 1 
document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 

1767 Còpia simple de la concessió per part de l’infant 
Ferran I, duc de Parma, del títol de comte a José 
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carpeta 1/11 
 

Ferrer, oriünd de la vila de Montsó, del regne d’Aragó 
(1767), així com també de la concessió per part del rei 
Ferran II d’Aragó del títol de cavaller a Antoni Ferrer, 
senyor del lloc dit el Rausell (el Rourell), del camp de 
Tarragona, avantpassat del dit José Ferrer (1509).  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/12 

1770 Llistat del nombre de nens que han fet la comunió i 
dels de menor edat del lloc de la baronia de Nàquera, 
fet per Miquel Conejos. 1770. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/13 

1770 Còpia simple del testament de Mn. Agustí Pastor, 
prevere beneficiat de la Seu de València. 1770. 2 f.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/14 

1771 Llicència concedida pel bisbe de Vic a Isidor Soler, 
prevere beneficiat de l’església de Santpedor, per a 
celebrar el matrimoni de Josep Serra, de la parròquia 
de Sant Pere de Castellfollit del Boix, i Rosa Graner, 
donzella, de la parròquia de Sant Benet de Bages. 
1771. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/15 

1770-1773 Còpia simple de tres cartes de l’Ajuntament de 
Barcelona dirigides al marquès d’Aranda sobre els 
aldarulls causats a la ciutat amb motiu de les quintes. 
1770-1773. 4 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/16 
 

1773 Còpia simple d’una carta de la Diputació dels col·legis 
i gremis de la ciutat de Barcelona dirigida al rei 
[Carles III] en què li mostren el seu suport arran dels 
incidents provocats durant les quintes. 1773. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/17 
 

1747-1774 Certificats dels capítols matrimonials de Magí 
Armejac, fadrí, de la vila de L’Albi, i de Marina 
Serinyana, donzella, domiciliada en la dita vila de 
L’Albi (1747); del bateig de Paula Maria, filla dels dits 
Magí Armejac, teixidor, i Marina Serinyana (1750); i 
dels capítols matrimonials de Marià Ribera, fadrí, 
pagès, de l’Espluga Calva,i la dita Paula Armajac, 
donzella, de la vila de l’Albi (1772). 1774. 2 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/18 
 

1775 Àpoca de pagament signada per l’apoderat del 
marquès de Tolosa, Miguel Fernández Durán, a favor 
de la Diputació de rendes dels cinc gremis majors. 
1775. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/19 
 

1776 Notificació al noble Josep d’Ardena i Darnius, 
anteriorment Cartellà i Sabastida, baró de l’Albi, de la 
venda d’un censal mort feta pels nobles Anton de 
Foixà i Móra i la seva esposa Caterina de Foixà i Guiu 
a Antoni Permanyer, prevere beneficiat de l’església 
de Santa. 1776.  2 f.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/20 
 

1777 Col·lació del benefici curat i l’església parroquial de 
l’Almunia de San Juan (Osca), atorgat pel bisbe de 
Lleida a Francisco Suelves, prevere, rector del 
Tormillo (Osca). 1777. 1 document. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/21 
 

1780 Certificat de baptisme de Ramon Francesc Josep, fill 
d’Ignasi Bunyol, home de negocis, de Vilanova de 
Palafolls (Malgrat de Mar), i la seva esposa Paula 
Cardona (1780; fet el 1815). 1780. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/22 
 

1784 Resolució del Tribunal de Barcelona autoritzant al 
batlle de la vila de Castellterçol a assistir a l’església 
parroquial a l’adoració de la Creu i els ofertoris. 1784.  
2 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/23 

1786 Rebut signat pel sots-conseller Riuró a fr. Ambrosi 
Riera, apoderat del convent dels servites d’Empúries, 
pel subsidi de la quarta. 1786. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/24 
 

1786 Resolució de la Junta de Govern del Comerç del 
Principat en què s’acorda que Jaume Peiró, pellisser 
de la vila de Castellterçol, sigui reconegut com a 
mestre pel gremi de pellissers i teixidors de la dita 
vila. 1786. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/25 
 

1787 Àpoca de recepció d’un llegat testamentari signada 
per Anna Babra i Vilar, esposa de Josep Babra dit “lo 
Pardal”, sabater de Manresa, Maria Fígols, esposa de 
Ramon Fígols, moliner de la ciutat de Barcelona, 
Teresa Fígols, donzella, filla dels anteriors, i Maria 
Vilar i Massanès, donzella, a favor dels marmessors 
del testament de Blai Massanès, veler, habitant de 
Barcelona. 1787. 1 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/26 
 

1787 Petició d’informació al batlle de Castellterçol, per 
ordre de l’Intendent General, el baró de la Linde, 
sobre els hospicis, cases de misericòrdia, hospitals de 
pobres i malalts i albergs de pelegrins existents a la 
vila i el terme, la seva fundació i el valor de les seves 
rendes. 1787. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/27 
 

1789 Petició de dictamen a Josep de Barbosa, [corregidor] 
de Manresa, per part del batlle i els regidors de 
l’Ajuntament de Castellterçol a fi d’impedir el frau en la 
venda de vi per tal d’evitar pagar l’arrendament de les 
tavernes. 1789. 1 document.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/28 
 

1791 Sol·licitud feta per Jaume Pasqual, abat del monestir 
de Santa  Maria de les Avellanes al bisbe d’Urgell, 
Josep Boltes, en la qual li demana ordenar sotsdiaca 
a Felip Dou, canonge de l’ordre. 1791. 1 document. 



 

 

312 

 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/29 

1791-1792 Llistat de productes de rebosteria consumits en les 
cases de Rocabruna (1791) i Siscar (1792). 1791-
1792. 1 f. Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/30 
 

1791 Establiment en emfiteusi fet per Josep Paraire Torner 
i Josep Paraire Pagès, pare i fill respectivament, de la 
vila de Terrassa, a Felip Bodet Carder, habitant de la 
dita vila de Terrassa, d’un tros de terra plantat de 
vinyes, situat en la parròquia de Sant Pere, part 
forana de la vila de Terrassa, en la partida dita 
Ullastre o Canyet, que tenen pel monestir de 
Montserrat. 1791. 5 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/31 

1795 Certificat de les rendes que n’obté el rector de 
Gualba. 1795. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/32 

1796 Notificació que fa el Consolat de comerç de Barcelona 
a la justícia ordinària del lloc de Sant Julià 
d’Argentona del segrest i execució dels béns de 
Josep Saborit, pagès del dit lloc d’Argentona. 1796. 2 
f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/33 

1799 Acord entre Jose de Cevallos, Josep Carbonell i 
Francesc Ferrer i Alba, veïns de la ciutat de 
Barcelona, i Pau Alba, veí de Vilanova, sobre 
l’arrendament de l’aiguardent i licors que han obtingut 
a la ciutat de Barcelona. 1799. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 1/34-44 
 

1207-1801 Varis: Còpia simple del reconeixement de la donació 
del lloc de Lure, feta pel comte de Forcalquier, per tal 
de construir una abadia (1207); llista de despeses 
vàries de la ciutat de Barcelona (ca. 1707-1714); 
declaració dels notaris de Gènova sobre la redacció 
d’instruments (1718); debitori de l’arquebisbe de 
Tarragona, Isidor Bertran (1721); documents 
relacionats amb els creditors censalistes i de censos 
de la vila de Puigcerdà (1767-1801); plet entre el 
monestir de l’Escarp i la universitat del terme de la 
Granja d’Escarp (fragment; sense data); memorial 
sobre la batllia de Sarral; anotació sobre el 
nomenament de col·lectors a les diferents vegueries; 
llistat de veïns de diferents carrers de la ciutat de 
Barcelona; notes d’una història d’Espanya; un informe 
al senyor de Vall-llosera. 11 documents. 1207-1801. 
Paper. Foli.  
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CAPSA 51 

Carpeta 1 
Vària, primera meitat del segle XIX 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 2 
 

1801-1849 Documentació diversa entre la qual hi ha certificats de 
baptisme (3 documents), de defunció (2 documents) i 
llicències matrimonials (1812-1849; 3 documents); 
documentació judicial; documentació municipal de 
l’Albi (1802; 1 document), Barcelona (1808-1839; 2 
documents), la Garriga (1817; 1 document), Olot 
(1824-1828; 4 documents), Manresa (1827; 1 
document), Sant Privat del Mallol i Puigpardines 
(1834; 1 document), la Baronia de Montbui (1842; 1 
document), Sant Joan de Fàbregues i Rupit (1846; 1 
document), i l’Ametlla [del Vallès], relativa al sometent 
o l’enviament de socors econòmic per a la Milícia 
Nacional (1843; 6 documents); i certificats de 
membres congregants de les Congregacions dels 
Dolors de Tremp, Vic, Berga, Olot, Igualada i Girona 
(1803-1830; 7 documents, 5 dels quals són impresos). 
69 documents. Paper. Foli i quart. 9 impresos. 

 

CAPSA 51 

Carpeta 3 
Vària, segona meitat del segle XIX (Alòs) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 51, 
carpeta 3 
 

1850-1900 Documentació diversa en què hi ha les notes sobre la 
resolució de la concessió del Premi “Quinto” (premis 
10 d’octubre i 19 de novembre) de la Societat 
Econòmica [Barcelonesa d’Amics del País], 
corresponent a l’any 1859 (1859; 3 f.); l’expedient de 
documentació professional del prevere Salvi Puig 
(1862-1889; 8 f.); la notificació de l’acord de la 
Diputació Provincial de Barcelona per a la formació de 
la Junta provisional Revolucionària de Llerona (1868; 
4 f; quart); o l’expedient municipal de l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell relatiu a la presentació dels comptes 
municipals de l’exercici 1865-66. 1870-71. 30 f. Foli i 
quart, 1 full solt. Hi ha també diversos documents de 
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Lluís d’Alòs, marquès de Dou. 15 documents. Paper. 
Foli i quart.  

 

CAPSA 52 

Carpeta 1 
Timbres fiscals(1715-1798) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 1/1 

1715-1768 Quatre folis solts (1715, 1723, 1729 i 1756) i dos 
bifolis (1756) en blanc de paper timbrat amb segell 
oficial. 1715-1768. 8 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52 carpeta 
1/2 
 

1723-1728 Els testaments d’Agustí Posa, pagès, de la parròquia 
de Santa Maria d’Artés (1723; 2 f.), Jaume Oller, 
paraire, de la vila de Castellterçol (1723; 2 f.), Jaume 
Capelles, traginer, de la dita vila de Castellerçol 
(1726; 2 f.) i un fragment del testament d’un tal 
Figuerola, de Castellterçol (1728; 2 f.); i l’acta notarial 
de la procura feta per Joan Pau Santmartí, canonge 
penitenciari, i Albert Ros, prevere beneficiat de la 
Catedral de Vic, marmessors de Francesc Orriols, 
prevere i prepòsit de l’església de Sant Fruitós de 
Castellterçol, a favor de Josep Arola, confiter, veí de 
la vila de Castellterçol (1726; 1 f.). 1723-1728. 5 
documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 1/3 
 

1730-1798 Fragments i retalls de fulls de paper timbrat amb 
segell reial (anys 1730-1733; 1750; 1756; 1760; 1770; 
1772; 1772; 1774-1778; 1780-1782; 1784-1785; 
1798). 1730-1798. 35 timbres. 

 

CAPSA 52 

Carpeta 3 
Timbres fiscals (1800-1869) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 

carpeta 2/1 
 

1810-1869 Dos folis en blanc de paper timbrat amb segell reial de 
Ferran VII (1810, 1819) i dos bifolis en paper 
estampat gravat amb filigrana que duu la inscripció 
“Timbre Imperial” (1868, 1869; quart), d’època de 
Napoleó III. 1810-1869. 6 f.  

BC-Alòs-Moner, 1803-1812 Tres contractes d’arrendament de terres a Olesa de 
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capsa 52 carpeta 
2/2 

 

Montserrat fets per Ferran Tabascà i Amat, pagès, de 
la vila d’Esparraguera, com a procurador del marquès 
de Cordelles, als germans Josep i Pau Anton Simon 
(1803; 2 f.), Pau Patxamé (1803; 2 f.) i Anton 
Vendranes i Viladoms (1803; 2 f.), tots pagesos de la 
dita vila d’Olesa de Montserrat; i la venda d’un tros de 
terra feta per Teresa Paxau a Pau Gamisans (1812; 1 
f.). 1803-1812. 4 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52 carpeta 
2/3 

1800-1818 Retalls de fulls de paper timbrat amb segell reial 
(1800-1805 1807, 1810-1818). 1800-1818. 97 timbres. 
 

 

CAPSA 52 

Carpeta 3 
Timbres fiscals (1820-1829) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 3/1 
 

1823-1828 Plecs de paper en blanc estampat gravat amb segell 
reial de Ferran VII (1823, 1828) i plecs de paper 
timbrat estampat amb el segell reial i la corona reial 
(1823, 1827). 1823-1828. 11 bifolis i 35 folis. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52 carpeta 
3/2 

1820-1829 Retalls de fulls de paper timbrat amb segell reial 
(1820-1829). 1820-1829. 68 timbres. 

 

CAPSA 52 

Carpeta 4 
Timbres fiscals (1830-1839) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 4/1 

1833-1839 Deu folis i quatre bifolis de paper en blanc timbrat i 
gravat amb segell reial (1833, 1834, 1836, 1837, 
1838, 1839). 1833-1839. 18 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 4/2 
 

1830-1839 La petició feta per Francesc Ribes, veí d’Olost i 
resident a Castellterçol, d’una rebaixa en el pagament 
de la quinta de substitució (1830; 1 f); la fe donada 
per Jose M. Montero i Torrente, escrivà públic de 
Salamanca, d’haver trobat en bon estat de salut a un 
canonge de la catedral de Salamanca (1833; 1 f.); la 
declaració de testimonis sobre el baptisme de 
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Caterina Llegú i Fort, de Figuerola d’Orcau (1834; 3 
f.); el certificat mèdic fet per Francesc Fuster, metge 
resident a la vila de Malgrat, confirmant que Francesc 
Danial pateix una hèrnia inguinal (1835; 1 f.); i el 
salconduit concedit pel batlle de Torroelles de Foix a 
favor de Josep Ferrer, pagès, veí de la dita vila (1839, 
1 f.). 1830-1839. 5 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 4/3 

1830-1839 Retalls de fulls de paper timbrat amb segell reial 
(1830-1839). 1830-1839. 54 timbres. 

 

CAPSA 52 

Carpeta 5 
Timbres fiscals (1840-1848) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 5/1 

1840-1848 Set folis i un bifoli de paper en blanc timbrat i gravat 
amb segell reial (1840, 1844, 1847, 1848). 1840-1848. 
9 folis. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 5/2 

1841 Plànol de planta dels espais d’una casa (1841). 1 
document. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 5/3 

1840-1847 Retalls de fulls de paper timbrat amb segell reial 
(1840-1847). 1840-1847. 36 timbres. 
 

 

CAPSA 52 

Carpeta 6 
Timbres fiscals (1850-1859) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 6/1 

1851-1858 Vint-i-cinc folis i divuit bifolis de paper en blanc timbrat 
i gravat amb segell reial (1851-1858). 1851-1858. 62 
folis. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 6/2 
 

1851-1859 Petició de diversos veïns de Borrassà al seu alcalde 
del compliment del reglament que prohibeix 
l’apilament de feixos de blat en la plaça (1851; 1 f.); 
petició de certificat de serveis feta per Joan B. Maimó, 
comptador de la duana de Vilanova i la Geltrú, a la 
Comptaduria d’Hisenda pública (1852; 1 f.); procures 
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fetes per diversos preveres de Ripoll, Balenyà, 
Granera, Alpens, Malla i Calaf a favor d’altres 
preveres per tal de cobrar trimestres de la Junta 
diocesana de Vic (1853; 7 documents); peticions de 
dispensa de proclama i amonestació amb motiu de 
matrimoni demanades al vicari general de la diòcesi 
de Barcelona per Francesc Fabra, fuster, veí de la 
parròquia de Sant Francesc de Paula de Barcelona 
(1857; 1 f.), Domènec Punoll, habitant de Barcelona 
(1858; 1 f.), Jaume Anglada, sastre, (1859; 1 f.) i 
Ramon Colomer, colteller, (1859; 1 f.); certificat de 
l’inici de l’exercici del càrrec de vicari de Castellterçol 
(1853; 1 f.); fe de vida expedit pel secretari de 
Susqueda que certifica l’existència del mossèn i el 
vicari de la parròquia de Susqueda (1853; 1 f.); 
certificat d’haver exercit com a mestre en l’institut 
agregat a la Universitat Literària de Barcelona durant 
quatre anys a favor del prevere Ramon Casades i 
Carreres (1854; 2 documents); fragment de sol·licitud 
de passaport per viatjar a l’illa de Cuba a favor de 
Salvi Puig, prevere, natural de Borrassà (1854; 1 f.); 
certificat d’haver exercit com a mestre i confessor en 
el col·legi de Nostra Senyora de Loreto de Barcelona 
a favor del prevere Ramon Casades de Carreres 
(1859; 1 f.). 1851-1859. 19 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 6/3 

1850-1859 Retalls de fulls de paper timbrat amb segell reial 
(1850-1855, 1857-1859). 1850-1859. 21 timbres. 

 

CAPSA 52 

Carpeta 7 
Timbres fiscals (1860-1869) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 7/1 

1860-1869 Vint-i-quatre folis i quatre bifolis de paper en blanc 
timbrat i gravat amb segell reial (1860-1862, 1864, 
1866-1869). 1860-1869. 32 folis. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 7/2 
 

1861-1866 Petició per a esmenar una errada en l’ordre dels noms 
del llibre de baptismes de Santa Maria del Mar del 
1849 (1861; 1 f.); certificat de bona conducta a favor 
de Nicolau Ortet, natural de Claresvalls i veí del Palau 
d’Anglesola, fet per l’ecònom de l’església parroquial 
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del Palau d’Anglesola (1862; 2 f.); tres peticions de 
dispensa d’amonestacions canòniques amb motiu de 
matrimoni demanades al vicari general de la diòcesi 
de Barcelona per Josep Escrigas, sastre, veí de la 
parròquia de Santa Maria del Pi de Barcelona (1863; 
2 f.), Josep Carreres, treballador, habitant de Martorell 
(1863; 2 f.), Martí Antoni Traserra advocat, habitant de 
la parròquia de Sant Francesc de Paula de Barcelona 
(1863; 1 f.), Josep Masuet i Barnet, habitant de la dita 
parròquia de Sant Francesc de Paula (1866; 2 f.); 
petició de dispensa de proclames sol·licitada per Joan 
Viñolas i i Molas al vicari general de Barcelona per tal 
de poder exercir el seu ofici (1865; 1 f.); certificat 
mèdic fet per Caietà Almirall que confirma que Antoni 
[±1]ors pateix d’epistaxi (hemorràgia nasal) (1866; 1 
f.); acta notarial del consentiment patern perquè 
Gabino Sainz Celaya pogués contraure matrimoni 
amb Escolàstica López i Azagra, veïns de Barcelona 
(1866; 2 f.); certificat notarial del consentiment 
paternal matrimoni de Concepció Mussoll i Prats amb 
José M. Pérez i Amado (1866; 2 f.); consentiment 
patern per contraure matrimoni entre Escolástica 
López i Azagra i Gabino Sáinz i Celaya (1866; 2 f). 
1861-1866. 12 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 7/3 

1861-1869 Retalls de fulls de paper timbrat amb segell reial 
(1861-1864, 1866-1869). 1861-1869. 25 timbres. 

 

CAPSA 52 

Carpeta 8 
Timbres fiscals (1870-1879) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 8/1 
 

1870-1879 Vint-i-un folis i quatre bifolis de paper en blanc timbrat 
i gravat amb segell reial (1870, 1872-1876, 1878-
1879). 1870-1879. 29 folis. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 8/2 
 

1870-1879 Petició feta per Josefa Bru d’obrir l’habitació on va 
morir la vídua M. Antònia Guardiola, tancada per 
ordre judicial (1870; 1 f.); peticions de dispensa de 
monició canòniques amb motiu de matrimoni 
demanades al vicari general capitular de Barcelona 
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per Antoni Salvador, metge, habitant de Blancafort 
(1872; 2 f.) i per Antoni Carbona i Peracaulas, 
jornaler, veí de Barcelona (1879; 2 f.); poder atorgat a 
José Bardés i Mañosa, fabricant, veí de Barcelona, 
per actuar com a padrí de la filla d’Anna Puntí i 
Barrera i de Joan Bardés i Mañosa, en substitució 
d’Antoni Puntí i Barrera, veí de Manlleu (1875; 2 f.); 
llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament de 
Barcelona a Carles Guilera per a l’obertura de portes 
exteriors en el núm. 14 del carrer de Santa Anna 
(1875; 1 f.); i el certificat mèdic fet per Pablo Maneja 
on consta que el prevere Joan Canilleras, resident a 
Barcelona, pateix de problemes digestius i de 
ceguesa (1877; 2 f.). 1870-1879. 6 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 8/3 

1870-1879 Retalls de fulls de paper timbrat amb segell reial 
(1870-1879). 1870-1879. 29 timbres. 

 

CAPSA 52 

Carpeta 9 
Timbres fiscals (1880-1889) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 9/1 

1881-1889 Dotze folis i set bifolis de paper en blanc timbrat i 
gravat amb segell reial (1881-1882, 1884, 1889). 
1881-1889. 26 folis. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 9/2 
 

1880-1882 Dos fragments de presentació d’escrits al Jutjat 
municipal de Montmajor per Valentí Torrentó i Pla, 
advocat de M. Antònia de Gras i Jordana, marquesa 
vídua de Castellvell, sobre la possessió de diverses 
finques (1880; 2 f.) ([1880]; 6 f); sol·licitud de Julián 
Francisco Cuesta, administrador de l’ambulància de 
correus de Barcelona a Portbou, al jutge de Figueres 
d’un certificat que acrediti que no ha comès cap 
delicte (1882; 1 f.). 1880-1882. 3 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 9/3 

1880-1888 Retalls de fulls de paper timbrat amb segell reial 
(1880-1881, 1883-1886, 1888). 1880-1888. 18 
timbres. 

 

CAPSA 52 
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Carpeta 10 
Timbres fiscals (1890-1903) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 10/1 

1895-1896 Paper en blanc timbrat i gravat amb segell reial (1895-
1896). 1895-1896. 8 folis. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 10/2 

1903 Protestes per impagament de lletres de canvi. 1903. 
13 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 10/3 

1890-1902 Retalls de fulls de paper timbrat amb segell reial 
(1890, 1892-1899, 1902). 1890-1902. 26 timbres. 
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 52, 
carpeta 10/4 

1877-[mitjan segle 
XX] 

Segells i timbres fiscals: setze segells de policia de la 
Cuba colonial (1877-1891), un segell fiscal de gir ([ca. 
1870], un segell de pagaments a l’estat, dos segells 
de pòlissa (1898) i tretze segells dentats de pòlissa de 
diverses classes i sèries. 1877-[mitjan segle XX]. 34 
unitats. 

 

CAPSA 53 – DOU (Barcelona) 

Carpeta 1 
Palau Dou: vendes, establiments, capbreus i donacions 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 1 
 

1593-1793 Vendes, capbreus, establiments i donació d’unes 
cases en el carrer del Bou o de na Messeguera, de la 
ciutat de Barcelona, domini de Sant Pere de les 
Puel·les, entre les quals hi ha les còpies certificades 
de les confessions fetes pel prevere Pau Pi i pel 
sastre Miquel Gausens de tenir una casa amb botiga 
situada en el carrer dels Bous de Barcelona, pel 
monestir de Sant Pere de les Puel·les, en els 
capbreus dels anys 1593 (1793; 6 f) i 1629 (1793; 6 
f.), respectivament, entre d’altres; les vendes fetes per 
Maria Gausens i les seves filles Maria Garcés i Anna 
Comes a Jaume Tafaner, corredor de coll (1666; 6 f.), 
pels marmessors de Joan Pau Tafaner al prevere 
Carles Marquès, músic d’orgue de l’església de sant 
Just i sant Pastor de Barcelona (1698; 12 f.), pel 
mestre d’obres Antoni Marcet Pagès i Jover al prevere 
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Jacint Querol, beneficiat de la Seu de Barcelona 
(1724; 14 f.), i per Ignasi Dou i Solà a Beneta 
Brancadell i Oms (1743; 8 f.); l’establiment fet per 
l’abadessa de Sant Pere de les Puelles a Esteve 
Mercadal, prevere, ardiaca i canonge de l’església de 
Vic (1680; 12 f.); la donació feta per l’abadessa de les 
Puel·les a Ignasi de Dou i de Bassols (1793; 6 f.); i 
unes notes sobre les cases situades entre els carres 
de Sant Pere Mitjà i del Bou ([Finals del segle 
XVII/Mitjans del segle XVIII]; 6 f.). 1593-1793. 14 
documents. Foli. 

 

CAPSA 53 

Carpeta 2 
Palau Dou: Pressupostos, àpoques, llicències i permisos d’obres 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 2 
 

1788-1878 Pressupostos i diverses àpoques per obres fetes en 
les cases de la cantonada dels carrers de Sant Pere 
Mitjà i de Bou, durant els anys 1788-1791, així com 
llicències i permisos d’obres per fer petites 
transformacions. 1788-1878. 13 documents. Foli i 
quart. 

 

CAPSA 53 

Carpeta 3 
Palau Dou: Plànols, cadastre i redempció de censos 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 3/1 
 

[Segona meitat del 
segle XIX-1888] 

Croquis de la forma i dimensions del dormitori en els 
plànols d’obra del 1788 (1 document); croquis de 
situació del cubicle i dels límits de la casa de Sant 
Pere Mijtà núm. 23, entre 1629 i 1859 (1 document); i 
plànol del projecte d’obra de l’entresòl de la dita casa 
(1888; 1 document). [Segona meitat del segle XIX-
1888]. 3 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 3/2 
 

1870-1913 Relacions d’inquilins de les finques núm. 14 i 23 del 
carrer de Sant Pere Mitjà, propietat de Gertrudis de 
Dou, per a la contribució de finques urbanes (anys 
1870, 1886 i 1893; 4 documents), una valoració 
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cadastral (1883; 1 document) i peritatge de valoració, 
fet per l’arquitecte Pedro Farías Velasco (1913; 1 
document). 1870-1913. 6 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 3/3 

1887 Redempció de censos que afectaven unes cases 
situades en el núm. 23 del carrer de Sant Pere Mitjà. 
Inclou rebuts. 1887. 10 f. Foli. 

 

CAPSA 53 

Carpeta 4 
Palau Dou: documentació judicial 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 4/1 
 

1793 Auto sobre l’adjudicació del dret de fadiga de la casa 
de Beneta Brancadell en el plet entre Ignasi de Dou i 
de Bassols i els marmessors del testament de Vicenç 
Simó (1793; 4 f.), i documentació relativa (1793; 5 
documents). 1793. 6 documents. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 4/2 
 

1866-1868 Plet entre Rosa de Moner i de Siscar, vídua de 
Joaquim M. de Dou contra Bartomeu i Joaquim Solà, 
sobre l’impagament del lloguer d’una botiga propietat 
de la demandant, situada en el carrer Sant Pere Mitjà 
núm. 23 (1866-1868; 42 f.; 1 f. solt) i ordre de 
desnonament (1866-1868; 26 f.; 1 f. solt). 1866-1868. 
3 documents. Foli. 

 

CAPSA 53 

Carpeta 5 
Benefici de Sant Lluís 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 5/1 
 

1684, juny, 19-22. 
Barcelona 

Benefici personal sota l’advocació de sant Lluís, 
instituït per Joan Valentí, clergue de Sant Privat d’en 
Bas, en el claustre de la Seu de Barcelona (2 f.), i 
col·lació del dit benefici a favor de Lluís de Josa i 
Peguera, ardiaca de Santa Maria del Mar i canonge 
de la Seu de Barcelona (2 f.). 2 documents. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 5/2 
 

1684, juliol, 4, 
Barcelona 
 

Jacint de Solà, ciutadà honrat de Barcelona, 
procurador i administrador general del seu pare 
Esteve de Dou, ciutadà honrat de Barcelona, 
domiciliat a Sant Esteve d’en Bas, hereu universal 
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dels béns del seu nebot Esteve Mercadal, ardiaca i 
canonge de la Seu de Vic, ven amb carta de gràcia a 
Lluís de Josa i Peguera, ardiaca de Santa Maria del 
Mar, un censal mort de 15 lliures de pensió anual i 
300 de preu. Segueixen cinc documents més 
relacionats, de la mateixa data. 22 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 5/3 
 

1768, octubre, 25. 
Barcelona 
 

Còpia certificada de la lluició d’un censal mort de 300 
lliures de Barcelona i pensió de 9 lliures, pagada per 
Josep Anton Llauder i Duran, ciutadà honrat de 
Barcelona, com a administrador de l’heretat de la 
Torrassa, situada en la parròquia de Santa Eulàlia de 
Provençana (l’Hospitalet [de Llobregat]), al capítol de 
la Caritat de la Seu de Barcelona, feta per Josep 
Bonaventura Fontana, notari públic de Barcelona (4 
d’abril del 1769). Paper. 2 f. Segueix una certificació 
notarial de la creació del dit censal (4 de juliol del 
1684) i de la seva donació a la Caritat (15 de febrer 
de 1710), feta per Josep Bonaventura Fontana, notari 
de Barcelona (14 d’octubre del 1768). 2 f. 2 
documents. 

 

CAPSA 53 

Carpeta 6 
Vària 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/1 
 

1379, novembre, 8. 
Monestir dels 
framenors de 
Barcelona 

 

El rei Pere III estatueix i ordena l’aprovació de la 
venda del bovatge i altres drets, com el terratge i 
l’herbatge, que havia fet al bisbe i el capítol de la Seu 
de Girona (trasllat del 12 de desembre del 1379, fet 
per Guillem Llobet, notari públic, substitut de Jaspert 
de Campllong, notari públic de Girona). Pergamí. R. 
29448. 1 paper solt. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/2 
 

1518, novembre, 
12 

Nota de la confessió feta per Gaspar Bajadell, paraire 
de draps de llana, de la vila de Camprodon, a mossèn 
Joan Pasqual, abat comanador de Sant Pere de 
Camprodon, de tenir per indivís un pati de terra 
derruït, situat darrere de casa seva. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/3 
 

1582, gener, 9  

 

Pere Tries, botiguer de draps, habitant de la vila 
d’Igualada, ven amb carta de gràcia a Pere Mesa, 
cirurgià, habitant de la vila de Monistrol de Montserrat, 
un censal mort de 200 sous de pensió anual a for de 

http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28939&valuesearch=29448&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
http://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=28939&valuesearch=29448&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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20.000 sous per 1.000 sous, pel preu de 200 lliures de 
moneda de Barcelona. Segueix l’àpoca del preu de la 
venda (trasllat fet per Francesc Ferrer, àlies Manol, 
notari públic de la vida d’Igualada). 8 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/4 
 

[Segle XVII] 
 

Fragment d’un document judicial àpode de resposta 
als dubtes presentats pel senyor del castell i lloc de 
[?; el duc de Cardona] sobre la jurisdicció baronial del 
lloc i terme de Capellades. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/5 

1630, febrer, 3. 
Oliana 

Salvador Coll, paraire de draps de llana, de la vila 
d’Oliana, ven amb carta de gràcia a Josep “Parredon”, 
negociant, de la vila de Ponts, i Joan Alonso 
Guardiola, un censal mort de 8 lliures i 1 sou de 
pensió anual, pel preu de 161 lliures de Barcelona a 
for o raó de 20.000 sous per 1.000 sous. Segueix 
l’àpoca del preu de la venda. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/6 
 

1640, juny, 
25/1640, 
desembre, 5  

 

Dues cartes de Francesc Rovira dirigides al seu 
nebot, un tal sr. Bas, una d’elles dona notícia del 
saqueig de Perpinyà per les tropes hispàniques i de 
l’entrevista entre Gabriel de Llupià i el virrei (25 de 
juny). 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/7 
 

[Segle XVII], juny, 
27 

 

Joan Pau Teixidor, notari públic de la vila de Piera, 
certifica amb data 20 de juny, segons instrument rebut 
per ell mateix del notari públic Jaume Ribes, ciutadà 
de Barcelona, la presa de possessió d’una casa i 
diverses peces de terra situades en el terme de la dita 
vila de Piera, en el pla de la Grua i en l’horta del Viver, 
per part de Pere Estanyol. 3 f. Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/8 
 

1718, setembre, 
20. Figuerola 
[d’Orcau] 

 

Acta notarial de la lectura de la notificació (10 de 
setembre del 1718) entregada a Josep Vicenç, veguer 
de la vila de Tremp, per tal de comparèixer davant la 
sala criminal de la Reial Audiència de Catalunya. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/9 
 
 

1719, abril, 11-26. 
Figuerola d’Orcau 

 

Testimoni donat per Josep Torres i Manel Pau, 
regidors dels llocs de Beraní i Roní, respectivament 
(11 d’abril); Fèlix Cabaler, Francesc Monsió, Josep 
Mansa i Bonaventura Mansa, batlle, regidors i veí 
d’Orcau, respectivament (18 d’abril); Pere Joan Vidal, 
batlle del lloc d’Herba-savina (20 d’abril); Josep 
Vicens, síndic de la vall i el lloc de Boí, i Pere Barbeta, 
síndic de la vall i el lloc de Capdella (26 d’abril); i 
Baltasar Castell, veí del lloc d’Estac, Pere Joan 
Escola i Bartomeu Bosch, regidors del lloc d’Arcalís, 
Bartomeu Gatnau i Joan Calvet, batlle i regidor del 
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lloc d’Escós, i Bartomeu Samsó, regidor del lloc de 
Mencui (15 d’abril), sobre la destitució de diversos 
batlles i la substitució per uns altres feta per Antoni 
Berenguer, veí de la Pobla de Segur, com a 
administrador de les confiscacions reials, per una 
banda, i com a sots-delegat d’Intendència del partit de 
Pallars, Talarn i Conca de Tremp, per l’altra, (20 i 26 
d’abril), així com sobre l’actuació de Joan Monsor com 
a comisari de captures i presons del sotsveguer del 
Pallars (18 d’abril). 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/10 
 

1721, octubre, 1 

 

Certificat dels béns immobles que posseeixen els 
hereus d’Ignasi Bas en el lloc i terme de Piera, fet per 
Bonaventura Galí, notari públic de la ciutat de 
Barcelona i escrivà de la Reial Comptadoria del 
Cadastre de Catalunya. 1 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/11 
 

1792, juliol, 4. 
Barcelona 

 

Instància de Caietà Borés, procurador de Joan Bas i 
de Maranyosa, dirigida a l’intendent Indart sobre 
l’impagament de la lluició d’un censal per part de 
l’Ajuntament de la vila de Piera. 4 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/12 
 

[Segle XVIII] 

 

Fragment d’un manuscrit, format per un quadern de 
56 pàgines, de les quals 35 estan numerades a mà (p. 
281-315) i 8 en blanc a l’inici i 12 al final, amb el 
següent contingut: un vocabulari català-llatí del cos 
humà (p. 281-290), una selecció de dites castellanes 
traduïdes al llatí (“Caput 10. Selectiora Adagia in 
ordem alphabeticum resencentur”, p. 291-308) i una 
selecció d’endevinalles en llatí (“Caput 11. Aliquot 
acuta et selectiora Aenigmata enumerantur”, p. 309-
312). [56 p.] Quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/13 
 

[Segle XVIII] 

 

Llevador de censals de la família Bas, de Piera, que 
fan diferents individus de Pierola, Piera, Mediona, 
Esparraguera, Vilanova del Camí, Sant Pere de 
Riudebitlles i la Torre de Claramunt. Paper. 2 f. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/14 
 

1818, setembre, 
22. Palau episcopal 
de Barbastre 

Nomenament del prevere Vicente Pano, vicari del lloc 
de Fon, de la diòcesi de Lleida, com a examinador 
sinodal del bisbat de Barbastre, fet per Juan 
Nepomuceno de Lera i Cano, bisbe de Barbastre. 2 f. 
Foli. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/15 

1836, novembre, 3. 
Palau de les Corts 
Generals (Madrid) 

Certificat de la presa de possessió de Carlos Salas 
com a diputat per la província d’Osca en les Corts 
Generals, fet pels diputats secretaris Francisco de 
Luján i Pascual Fernández Baeza. 1 document. Foli. 

BC-Alòs-Moner, 1846, novembre, 2. Notes sobre censos extretes del llevador de censos 
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capsa 53, 
carpeta 6/16 

Camprodon  del monestir de Sant Pere de Camprodon a les 
parròquies de Beget i Rocabruna, de l’any 1739. 2 f. 
Foli.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 53, 
carpeta 6/17 
 

1854, octubre, 29 

 

Resguard de la matrícula de segon curs de Filologia, 
de la Universitat Central [de Barcelona], pel curs 
1854-1855, de Narciso Guillén i Tomás. Inclou el 
reglament d’obligacions i drets dels alumnes (1852). 2 
f. Imprès. 

 

CAPSA 54 - DOU 

Administració del patrimoni del mas Paiàs i mas Fontboter  
1662-1944 [predomina 1800-1935] 

(antic llibre 38) 
 

Carpeta 1 
Administració del patrimoni del mas Paiàs (Santa Eulàlia de Ronçana): rebuts i comptes 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 1 

1865-1869  Rebuts i comptes relatius al mas Paiàs (contribucions 
i pagament de censos principalment). 62 documents. 

 

CAPSA 54 

Carpeta 2 
Administració del patrimoni del mas Paiàs: rebuts i comptes  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 2/1 

1754-1855  Documents varis relatius al mas paiàs (arrendaments, 
obres, facultat de tallar pins,  comptes i impostos). 14 
documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 2/2 

1780-1861  Documents varis relatius a mas Paiàs (arrendaments, 
compres, sobre el valor del cànem) i notes diverses 
referents a l’administració del patrimoni. ca. 50 
documents.  

 

CAPSA 54 

Carpeta 3 
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Administració del patrimoni del mas Paiàs: collites 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 3 

1800-1863  Notes dels grans i fruits collits al mas Paiàs. 62 
documents. 
 

 

CAPSA 54 

Carpeta 4 
Administració del patrimoni del mas Paiàs: rebuts 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 4/1 

1870-1904 Rebuts de contribució de l’Ametlla [del Vallès] relatius 
al mas Paiàs. ca. 130 documents.  
 

 

CAPSA 54 

Carpeta 5 
Administració del patrimoni del mas Paiàs:  rebuts  

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 5/1 

1871-1903  Rebuts relatius a impostos personals, contribució 
carlina, contribució territorial de Santa Eulàlia de 
Ronçana i notes vàries. ca. 100 documents.  

 

CAPSA 54 

Carpeta 6 
Administració del mas Paiàs i mas Fontboter: rebuts 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 6/1 

1900-1902  Rebuts relatius al mas Paiàs, principalment de 
contribució. 12 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 6/2 

1901-1919  Rebuts relatius al mas Paiàs i al mas Fontboter, 
principalment de contribució. 54 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 6/3 

1926-1927  Rebuts relatius al mas Paiàs i al mas Fontboter, 
principalment de contribució. 45 documents.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 6/4 

1928- 1929  Rebuts relatius al mas Paiàs i al mas Fontboter, 
principalment de contribució. 23 documents.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 6/5 

1932-1935  Rebuts relatius al mas Paiàs i al mas Fontboter, 
principalment de contribució. 53 documents.  
 

 

CAPSA 54 

Carpeta 7 
 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 7/1 

1875-1877 2 documents sobre propietats. 1 quadern (38 f.) amb 
notes, plànols i dibuixos a llapis sobre propietats a 
Llerona, Canovelles, masos de can Colomer, Paiàs, 
Fontboter, casa de Caldes de Montbui, mas Flaquer, 
propietat a Sant Feliu de Codines (15 d’abril de 1875); 
1 plànol d’un hort de la Sra. Gertudis de Dou i d’Alòs 
situat a la vila de Ripoll, partida de l’Almoïna (17 de 
novembre de 1877). 500 x 290 mm.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 7/2 

s. XVIII-1944 Documents diversos sobre censos de Caldes de 
Montbui.  
 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 7/3 

1898-1988 Rebuts i notes de pagament sobre el mas Paiàs, 1 
relació de regants on figura la Marquesa de Dou 
(1898-1914). 7 fotografies en color (1988). 

 

CAPSA 54 

Carpeta 8 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 54, 
carpeta 8 

S. XVIII Còpia d’ordres i decrets sobre censals de 1640-1652, 
i lleis posteriors, 1 quadern de 14 f. i 1 f. solt; 
documents relatius a creacio de censals (1698-1701). 
18 f.     

 

CAPSA 55  - DOU 

Administració del patrimoni de mas Fontboter, de la família Dou 
 Santa Eulàlia de Ronçana 
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Comptes dels masovers (1794-1904) 
 (antic llibre 39) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 55/1 

1794-1861 Rebuts relatius a censos i pagaments del mas  
Fontboter, de Santa Eulàlia de Ronçana. 36 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 55/2 

1801-1863 Rebuts relatius a obres fetes al mas Fontboter, de 
Santa Eulàlia de Ronçana. 23 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 55/3 

1801-1865 Rebuts relatius al cadastre, censos i contribucions del 
mas Fontboter. 155 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 55/5 

1838-1869 Fulls de comptes relatius al mas Fontboter i al mas 
Paiàs que abracen els anys 1834 i 1869. 21 
documents.   

BC-Alòs-Moner, 
capsa 55/6 

1844-1862 Rebuts de censos del masover Joan Maspons del 
mas Fontboter. 30 documents.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 55/7 

1866-1905 Rebuts i comptes relatius al mas Fontboter (censos, 
contribucions i altres despeses). 69 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 55/8 

1871-1904 Rebuts de contribucions territorials, algun rebut de 
l’impost equivalent als de la sal, impostos municipals i 
provincials, del mas Fontboter. ca. 150 documents.  

 

CAPSA 56  - DOU 

Correspondència relativa a les propietats de la família Dou,  
situades a Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana, Castellterçol 

1724-1859 
 (antic llibre 39) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 56/1 
 

1724-1823 Correspondència relativa a la gestió del patrimoni de 
Caldes de Montbui, de remitents diversos, com ara el 
procurador dels Dou, Pau Padrinas, i adreçades, a 
Ignasi de Dou i Solà i Gaietà Dou, entre altres. 95 
cartes.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 56/2 

1801-1805. Caldes 
de Montbui 

Correspondència relativa a la gestió del patrimoni de 
Caldes de Montbui, del censal prestat a Segimon 
Ferrés i els seus hereus. 5 cartes.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 56/3 

1810-1819. Caldes 
de Montbui 

Correspondència de l’administrador del patrimoni de 
la família Dou, Pau Padrinas i Viaplana, a Gaietà de 
Dou, en relació a les propietats de Caldes de Montbui 
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i la zona. 37 cartes.  
BC-Alòs-Moner, 
capsa 56/4 

1821-1829. Caldes 
de Montbui 

Correspondència de Pau Padrinas i Viaplana, 
administrador del patrimoni dels Dou, a Gaietà de Dou 
i Gertrudis de Dou. 95 cartes. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 56/5 

1822-1863 Correspondència de remitents diversos, adreçades, 
entre altres a Pau Padrinas, Gertrudis de Dou i de 
Siscar, Joaquim Maria de Dou, Magdalena Triadó de 
Graells, principalment relacionades amb la gestió del 
patrimoni. 29 cartes. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 56/6 

1830-1835. Caldes 
de Montbui 

Correspondència de Pau Padrinas i Viaplana a 
Gertrudis de Dou. 15 cartes. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 56/7 

1843-1861. Caldes 
de Montbui 

Correspondència de Felip Ribó, administrador del 
patrimoni de Caldes de Montbui, a Joaquim Maria de 
Dou. 25 cartes. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 56/8 

1847-1849. 
Castellterçol 

Correspondència de Josep Brugarolas i Alsina a 
Joaquim Maria de Dou, en relació a diferents masos 
(Regassol, Tayadella, Fontboter...). 20 cartes. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 56/9 

1852-1859. Caldes 
de Montbui 

Correspondència de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui adreçada a Joaquim Maria de Dou. 7 cartes. 

 

CAPSA 57  DOU, ALÒS 

 
Patrimoni família Dou (antic llibre 39). 

 
“Fontboter. Notas y Papers Varios” [699] p. Comptes, rebuts i factures del mas Paiàs i 
Fontboter, de Santa Eulàlia de Ronçana.  Conté: 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 57/1 

1874-1933 Comptes,  rebuts i notes relatius a les despeses de 
les propietats situades a Santa Eulàlia de Ronçana 
(mas Paiàs i mas Fontboter i altres finques), i a 
l’Ametlla del Vallès (mas Colomer), materials per 
obra, jornals, plagues del camp, etc.; també algunes 
cartes d’administradors de les propietats. 237 
documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 57/2 

1904-1932 Rebuts de la contribució territorial de les propietats 
que tributen a Santa Eulàlia de Ronçana (mas Paiàs i 
mas Fontboter i altres finques). 356 documents. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 57/3 

1904-1933 Rebuts de la contribució territorial de les propietats 
que tributen a l’Ametlla del Vallès (mas Colomer i 
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finques), Canovelles (1908-1909), Llerona (1908-
1909) i Bigues i Riells (1929-1930). 112 documents. 

 

CAPSA 58 – DOU, ALÒS 

Vària   
(1722-1901) 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 58/1 
 

1722-1821 Papers diversos sobre la Junta de Comerç de 
caràcter majoritàriament processal. Informes 
d’assessoria i papers diversos d’Ignasi de Dou i 
Bassols a la Junta de Comerç. Canal d’Urgell: informe 
del projecte presentat per Tomàs Soler i Ferrer. 
Papers diversos de Gaietà de Dou relatius a la Junta 
d’Aranzels i a la Junta de Comerç.1722-1821. Lligall. 
394 f. Foli i quart. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 58/2 
 

1900-1901 Plet de Josep Margenat i Poch, veí de Santa Eulàlia 
de Ronçana, contra Lluís Ferran d’Alòs, marquès de 
Dou, Carles de Llansà i Carballo, Antoni Romeu i 
Torras, i  Segimon Sampsó i Farrés, com a membres 
de la Comunitat de Regants del canal o sèquia del 
molí de Vendrell, pel dret del dit Margenat a regar 
amb l’aigua de la dita sèquia les seves parcel·les i a 
macerar el cànem a la basa del mas Burguès (1900).     
1900-1901. Lligall. 210 f. 7 fulls solts. 

 

CAPSA 59  - ALBI 

  Carpeta 1 
[Papeles relativos a la Casa y Causa de Desvalls y Oncenos]. 1715-1766. Lligall. 311f. 

Foli i quart. Paper. 1 imprès. 1 full solt. 
Patrimoni família baronia L’ALBI 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/1 

2a meitat s. XVIII Sumari dels documents continguts. Sense data,  
segona meitat del segle XVIII. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/2 

1766 Cèdula reial, a petició de la noblesa, la vila i els 
gremis de Madrid, que deroga les gràcies reials 
anteriors concedides al poble de Madrid en ocasió 
d’uns aldarulls. 1766. Imprès. 10 f.  
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/3 

1764 Expedient presentat a la Magistratura Reial sobre el 
pagament de l’onzè i el dotzè de les collites a les 
poblacions de Miralcamp, Puigverd, Lluçars, Seró, 
Concabella, Montsonís, Foradada i Riudovelles. 1764. 
18 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/4 
 

1766 Informe sobre l’onzè de Torrabesses presentat pel 
monge procurador de la cartoixa d’Escaladei. 1766. 6 
f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/5 
 

1720 Certificat de Baptisme de Manuela Desvalls i Vergós, 
religiosa del monestir de Vallbona de les Monges. 
1720. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/6 

1715 Plet entre Agnès Pons i Desvalls, esposa d’Antoni de 
Rocabruna, d’una banda, i el fisc regi, de l’altra, per la 
part que li correspon en l’herència del seu avi Antoni 
Desvalls i Castellbell, marquès de Poal, per la 
llegítima materna. 1715. 125 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/7 

1750 Al·legacions en la causa entre Francesc Desvalls i els 
cònjuges Antoni i Agnès de Rocabruna i Pons sobre 
les rendes de la causa pia instituïda per Pere 
Francesc Gomar. 1750. 8 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/8 

1689 Certificat notarial de 1721 relatiu a la fundació de 
causes pies per part d’Agnès Desvalls i Vergós. 1689.  
6 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/9 
 

1750 Certificat notarial de 1750 sobre el deute de la Seu de 
Lleida per les pensions d’un censal relatiu a la causa 
pia fundada per Pere Francesc de Gomar en el 
monestir de Montserrat. 1750. 2 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/10 
 

1774 Plica de testimonis, a instància de Carles de 
Rocabruna, en la causa contra Francesc Desvalls 
(1749; 24 f.). També s’inclou, entre altres, els comptes 
de l’herència d’Antoni Desvalls (sense data; 4 f.); una 
relació del valor total del patrimoni de l’herència del 
difunt Antoni Desvalls (sense data, mitjan segle XVII; 
1f.); una relació dels béns que Francesc Desvalls té 
als termes del Poal, Sarcenit, Remolins, el Pedrís i 
Giminells (sense data, mitjan segle XVIII; 4 f.); i una 
carta de Manuela Desvalls i de Cartellà adreçada al 
seu nebot Carles de Rocabruna, notificant-li la mort 
del seu marit [Francesc Desvalls]. 1774. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/1/11 
 

1781 El marquès de Palmerola i Carles de Rocabruna 
actuen com a àrbitres en el conflicte entre Joan Anton 
Desvalls i M. Teresa Ribes i Olzinelles, cònjuges, 
marquesos d’Alfarràs, i M. Ignàsia Ribes, marquesa 
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d’Alfarràs, per tal de traslladar-se els primers a una 
habitació separada. 1781. 25 f. 

 

CAPSA 59  - DOU, ALBI 

  Carpeta 2 
Vària. 1566-1884. Lligall. 356 f. Foli i quart. Paper. 1 pergamí. 

Patrimoni família DOU i baronia l’ALBI. 
Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/2/1 

1566, juliol, 14. 
Ripoll 

Venda d’un censal mort d’Arnau Pere Esteve a Joan 
Cols. Segueix l’àpoca. Pergamí.R. 29447. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/2/2 

1640-1699 Documents relatius als Xammar a Perpinyà: 
manament i citacions. 1640-1699. 10 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/2/3 

1678-1884 Documents referents al mas Colomer (Canovelles): 
censals, vendes i revendes de terres i àpoques 
d’obres. 1678-1884. 201 f. Patrimoni família DOU. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/2/4 

1700 Còpia de la petició del procurador de Francesc Areny i 
de Toralla, baró de Claret, contra Josep de 
Rocabruna per tal que faci la revenda del delme dels 
fruits i del bestiar de la vila de Vilamitjana, que aquest 
adquirí a carta de gràcia. 1700. 2 f. Patrimoni família 
baronia L’ALBI.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/2/5 
 

1759-1842 Documentació judicial dels barons de l’Albi: entre 
altres, la sentència del plet entre Ignàsia de Riba i 
Comalada i Francesc de Cartellà i Sabastida per la 
reclamació de l’herència de Narcisa Riba i Fonts  
(1759, 6 f.); la negativa paterna de Josep Cartellà i 
Sabastida al matrimoni entre la seva filla Josefa de 
Sabastida i de Sentmenat i Carles de Rocabruna i de 
Taverner (1782; 6 f.); l’acte de conciliació entre 
l’apoderat de Pere d’Alcantara de Rocabruna i Miquel 
Galceran, pagès de la Foradada, sobre les herbes del 
terme de Valldexils (1842; 4 f.). Patrimoni família 
baronia L’ALBI.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/2/6 
 

1761-1804 Qüestionament del pagament d’onzens: conflicte 
entre el baró de l’Albi i el recaptador dels delmes de 
l’arquebisbat de Tarragona sobre el cobrament dels 
delmes senyorials a l’Albi i a Cervià de les Garrigues 
(1761; 6 f.); resposta fiscal sobre l’anulació i/o 
redempció del pagament de l’onzè (1767; 6 f.); citació 
als veïns de Sarrià per tal de comparèixer davant el 
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Suprem Consell de Sa Majestat per la petició 
d’aquests d’exempció del delme (1804; 10 f.). 
Patrimoni família baronia L’ALBI.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/2/7 

1781 Inventari sumari de resums d’escriptures de Romanyà 
de l’Empordà (1781; 16 f.). Patrimoni família DOU.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/2/8 
 

1788-1789 Informes d’Ignasi de Dou al Consolat (de Comerç de 
Barcelona) sobre el procés de Francisco de Gorbea i 
els seus nebots, de Madrid, i Manuel de Mezcorta i els 
seus fills, de Bilbao, contra Manuel Cardeñas, 
corredor de canvis, pel pagament dels diners invertits 
en aiguardent i licors. 1788-1789. 58 f. Patrimoni 
família DOU.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 59/2/9 

1807 Dictamen sobre una consulta referent a una successió 
de béns. 1807. 12 f. 

 

CAPSA 60  

90 etiquetes de cartró i paper (50 x 60 mm), procedents de diversos lligalls del fons 
 

CAPSA 61 

Topogràfic Data i lloc Descripció 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/1 

1825, octubre, 21 Acta estesa per Josep Malet Bastús de la presa de 
possessió per part de Joaquim Albert de Moner i de 
Bardaxí, com hereu de Carlos de Moner i de Puget, 
son pare, d’immobles de Camprodon. Camprodon. 
Castellà. Còpia autèntica. 7 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/2 

1534, maig, 12 / 
1852, agost, 29 

Certificat estès per Ramon de Traver, escrivà reial i 
comptador d’hipoteques de Camprodon de 
l’assentament en el llibre registre d’hipoteques de 
l’escriptura venda d’un censal mort d’Arnau Pere 
Esteve a Joan Cols. L’acompanya el pergamí objecte 
de l’assentament registral. Camprodon. Castellà. 
Pergamí. R. 29904. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/3 

1539, abril, 23 Escriptura de donació atorgada per Bernat Bertran, 
àlies Vidal, pagès de Puig Francó, i la seva esposa 
Anna, davant Bernat Toralles, notari de Camprodon, 
senyors útils i propietaris del mas Solà Morell, unit i 
agregat al mas Vidal, del mas Solà Morell a favor de 
la seva filla Caterina per contemplació del seu 
matrimoni amb Marc Arbocet. Camprodon. Llatí 
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.Pergamí. R. 29905. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/4 

1565, març, 27 Escriptura de venda del dret de quitar atorgada per 
Pere Massó, àlies Vidal, i la seva esposa Beneta, 
davant Miquel Clarella, notari de Camprodon, a favor 
de Pere de Moner, mercader, per preu de 18 lliures. 
Les terres objecte de la venda són els masos: Vidal, 
Aleu, Anurar, Capdevila i Solamorell. Amb les 
escriptures d’àpoca i firma d’Antoni Llorenç Valentí, 
abat del monestir de Sant Pere de Camprodon. 
Camprodon. Llatí.Pergamí. R. 29906. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/5 

1505, gener, 2 Escriptura de reconeixament de vassallatge atorgada 
per Bernat Moner davant Sebastià Miralles a favor del 
bisbe de Girona. Girona. Llatí.Pergamí. R. 29907. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/6 

1586, gener, 15 Escriptura de venda atorgada davant Nicolau Toralles 
per Joan Tubert, pagès, a favor de Pere Desbac, 
d’Orriols dels emprius reservats en una concòrdia 
signada pels pares del venedor i comprador el 27 
d’agost de 1567, per 55 lliures. Inclou àpoca. 
Camprodon. Llatí i català. Còpia autèntica estesa el 
1773. 4 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/7 

1663, juny, 14 Acta estesa per Palladi Blanc, notari, a requeriment 
de Francisco Moner i de Puigmarí, (després de la 
reunió realitzada amb diferents persones, que es 
detallen, a la vora de la Font d’Andreu Tubert amb 
diferents testimonis) del manament de Josep Corona, 
veguer i batlle de Camprodon, ordenant a Andreu 
Tubert no entràs en lo Bac de les Maries ni tampoc en 
el Pla de la Taularia. Camprodon. Llatí i català. Còpia 
autèntica. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/8 

1777, desembre, 
21 

Escriptura d’acord arbitral. Amb la diligència de 
l’assentament en el Registre d’Hipoteques. 
Camprodon. Llatí, català i castellà. Còpia autèntica. 2 
f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/9 

1593, juliol, 6 Acta d’inventari post mortem estès a petició de 
Jerònima de Solanell per Antoni Joan Comte, notari 
d’Olot, dels bens del seu difunt marit Bernat Moner, 
mercader de Camprodon, en el qual es fan constar 
béns immobles i rendes. Olot. Llatí, i català. Còpia 
autèntica estesa el 19 de març de 1679. 6 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/10 

1641, novembre, 
20 

Escriptura de concòrdia atorgada davant Benet 
Campa entre Guillem Planes, pagès de la parròquia 
de Sant Pere i Sant Feliu de Rocapruna, de la 
vegueria de Camprodon, i el seu fill Miquel, d’una 
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part, i Francesc Moner i de Solanell, donzell de 
Camprodon, sobre una peça de terra situada en el lloc 
anomenat les Queres. Camprodon. Llatí, i català. 
Còpies autèntiques (2 unitats) rubricades 18 de 
desembre de 1642 i 23 de maig de 1692. 10 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/11 

1623, agost, 22 Escriptura de venda atorgada davant Marià Amell, 
notari de Barcelona, per Lluís Descatllar Desbac a 
favor de Pere Moner, mercader de Camprodon, dels 
masos anomenats Talric, Massó, Ribera i Freixa i 
altres terres, que es detallen. Inclou la diligència 
d’assentament en el registre d’hipoteques el 4 de 
novembre de 1773. Camprodon. Llatí, català i 
castellà. Còpia autèntica estesa el 9 de novembre de 
1773. 14 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/12 

1853, octubre, 20 Certificat estès per Francesc Puigmal, batlle pedani 
de Bolós, districte municipal de Freixanet, del 
despreniment, provocat per fortes pluges, d’una part 
del bosc del mas Talric, propietat de Joaquim Manuel 
de Moner. Freixenet. Castellà. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/13 

1727, agost, 14  Escriptura d’àpoca atorgada davant Jaume Oliveres, 
notari d’Olot, per Benet [Concs], frare i procurador de  
l’abat del monestir de Sant Pere de Besalú, a favor de 
Francesc Moner i de Miret, del pagament de 15 
lliures, 10 sous en concepte de censos dels masos 
Desnuassar, Roqueta, Rocassa, Tremoleda, Talric, 
Saguer i Desprat. Camprodon. Llatí. Còpia autèntica 
estesa el 30 de març de 1735. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/14 

1853, octubre, 11 Escriptura de contracte d’afitament de terres atorgada 
davant Ramon de Traver, notari de Camprodon, per 
Joaquim Manuel de Moner, propietari del mas Quera, 
i Francesc Coll, propietari del mas Fontramut. Inclou 
la diligència de l’assentament en el Registre 
d’Hipoteques. Camprodon. Castellà. Còpia autèntica. 
2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/15 

1618, febrer, 13 Escriptura de reconeixament de drets atorgada davant 
Joan Loran, notari de Camprodon, per Pere de Moner, 
mercader, a favor de l’abat del monestir de Sant Pere 
de Camprodon Antoni Carmona. Camprodon. Llatí i 
català. Còpia autèntica. 9 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/16 

1639, març, 19 Escriptura de reconeixament de drets atorgada davant 
Joan Loran, notari de Camprodon, per Francesc 
Moner Puigmarí, donzell, a favor de l’abat del 
monestir de Sant Pere de Camprodon Pere Finot. 
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Camprodon. Llatí i català. Còpia autèntica estesa el 4 
de maig de 1735. 12 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/17 

1565, març, 18 Escriptura de venda a carta de gràcia atorgada davant 
Miquel Clarella, notari de Camprodon, per Jaume 
Quera del Grau a favor de Pere Moner, mercader de 
Camprodon, dels masos anomenats Batllia i Bastons 
per 120 lliures de preu. Inclou àpoca. Inclou àpoca. 
Camprodon. Llatí. Còpia autèntica estesa el 1775. 14 
f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/18 

1851, gener, 28 Certificat estès per Isidre Costa, alcalde del districte 
municipal de Freixanet, dels delmers que cobraven de 
les terres de Joaquim de Moner, delmes que van ser 
suprimits el 1837. Freixanet. Castellà. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/19 

1850, novembre, 1 Escriptura de contracte d’afitament de terres atorgada 
davant Ramon de Traver, notari de Camprodon, per 
Joaquim Manuel de Moner i de Ciscar, propietari dels 
masos Batllia i Quera, i Antoni Lacot, com a apoderat 
de Francesc Torrent, propietari dels masos Casol i 
Boixeda. Inclou la diligència de l’assentament en el 
Registre d’Hipoteques. Camprodon. Castellà. Còpia 
autèntica. 6 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/20 

1546, gener, 11 / 
30, agost, 1852 

Certificat estès per Ramon de Traver, escrivà reial i 
comptador d’hipoteques de Camprodon, de 
l’assentament en el llibre registre d’hipoteques de 
l’escriptura de venda del mas Palomer de Cristòfol 
Serradell a Pere Moner. L’acompanya el pergamí 
objecte de l’assentament registral, que es va realitzar 
el 26 d’agost de 1852. Camprodon. Castellà. Pergamí. 
R. 29908. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/21 

1852, setembre, 5 Certificat signat per Pere Pascal, alcalde de Freixanet, 
que dins el mas anomenat Blanc s’hi trobat la serra de 
Nabar, tot propietat de Manuel de Moner i de Ciscar. 
Freixanet. Castellà. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/22 

1852, agost, 29 Certificat estès per Ramon de Traver, escrivà reial i 
comptador d’hipoteques de Camprodon, de 
l’assentament en el llibre registre d’hipoteques de 
l’establiment emfitèutic del mas Rigolf atorgat per 
Beatriu Desbac, com a monja i priora del monastir de 
Sant Nicolau de Camprodon, a favor de Pere Moner. 
Camprodon. Castellà. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/23 

1518, març, 9 Escriptura de venda del mas Pujol atorgada per 
Antoni Ferrer a favor de Pere de Moner. Camprodon. 
Llatí. Pergamí.R. 29909. 
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BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/24 

1509, novembre, 
19 

Escriptura d’àpoca atorgada per Miquel Riera i la seva 
esposa a favor de Pere de Moner. Camprodon. Llatí. 
Pergamí. R. 29910. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/25 

1540, octubre, 8 Escriptura de donació atorgada per Gaspar Batlla, 
pagès de Sant Llorenç de Cerdans, davant Bernat 
Ladó, notari d'Arles, a favor del seu nebot Bartomeu 
Clesoles del mas la Batllia de Puigfrancor, de la 
parròquia de Camprodon. Sant Llorenç de Cerdans. 
Llatí. Còpia simple. L’acompanya el pergamí original. 
2 f. Pergamí. R. 29911. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/26 

1617, maig, 26 Escriptura d’àpoca atorgada per Antic Barutell a favor 
de Pere de Moner. Camprodón. Llatí. Pergamí. R. 
29912. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/27 

3, març, 1820 Edicte de Francisco Javier de Castaños, capità 
general de Catalunya, a petició de Carlos Moner, que, 
sota penes, que es detallen, ningú gosi entrar animals 
com tampoc tallar arbres i passar per les terres de 
Moner. Inclou la diligència de la publicació de l’edicte i 
còpia. Barcelona. Castellà. 2 unitats. 4 f.    

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/28 

1852, agost, 30 Certificat estès per Ramon de Traver, escrivà reial i 
comptador d’hipoteques de Camprodon, de 
l’assentament en el llibre registre d’hipoteques de 
l’escriptura de permuta atorgada davant Pere Clarella 
el 30 de gener de 1571 per Jaume Quera i Pere de 
Moner. Camprodon. Castellà. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/29 

1523, març, 22 Escriptura de venda del mas Talric atorgada davant 
Arnau Darrer per Joan Capelleres a favor de Pere 
Desbach. Camprodon. Llatí. Pergamí. R. 29913. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/30 

1597, juliol, 18 Escriptura d’àpoca atorgada per Jeroni Destort, abat 
del monestir de Sant Pere de Campropon, a favor de 
Jerònima Moner, viuda de Bernat Moner, mercader, 
de 9 lliures. Camprodon. Llatí. Pergamí. R. 29914. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/31 

1501, octubre, 18 Escriptura de venda del mas Vidal atorgada davant 
Esteve Metge per Joan Pujol, àlies Vidal, i la seva 
esposa Agnès a favor de Joan Boxeda. Olot. Llatí. 
Pergamí. R. 29915. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/32 

1573, gener, 26 Escriptura de venda a carta de gràcia de la meitat 
dels masos Batllia i Bastons atorgada davant Antoni 
Anglada per Bartomeu Noguer, àlies Quera, a favor 
d’Andreu Brandia per 200 lliures de preu. Inclou 
àpoca. Camprodon. Llatí i català. Pergamí. R. 29916. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/33 

1401, abril, 11 Escriptura de reconeixement de deute de 24 florins 
atorgada per Ramon Pastol a favor de Pere d’Oms. 
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Camprodon. Llatí. Pergamí. R. 29917. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/34 

1603, setembre, 25 Escriptura d’àpoca atorgada davant Paladi Toralles 
per Esteve Moner, prevere i beneficiat de l'església 
parroquial de santa Maria de Camprodon, i Jerònima 
Moner, viuda de Bernat Moner, mercader, com tutors i 
curadors dels fills del difunt Bernat Moner, a favor de 
Gabriel Marser, paraire i hostaler, de 26 lliures. 
Camprodon. Llatí. Pergamí. R. 29918. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/35 

1550, novembre, 
11 

Escriptura d’àpoca atorgada per Joan Riera, abat del 
monestir de Sant Pere de Camprodon, davant Joan 
Magrià, notari, a favor Pere Massó, àlies Vidal, veí de 
Puig Francó, per haver cobrat diferents censos. 
Camprodon. Llatí. Pergamí. R. 29919. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/36 

1578, maig, 12 Escriptura d’àpoca atorgada per Joan Cerdanyola i el 
seu fill Joan Cerdanyola, paraire de llana, de Ripoll, 
davant Miquel Mijavila, a favor d’Esteve Moner, 
prevere i beneficiat de l'església parroquial de 
Camprodon i tutor i curador dels fills del difunt Pere 
Moner, mercader de Camprodon, d’haver cobrat 200 
lliures en concepte del dot de la seva germana 
Magina. Ripoll. Llatí. Pergamí. R. 29920. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/37 

1553, setembre, 1 Escriptura de venda atorgada per Antoni Pelós, pagès 
de la vila d'Alcarràs, davant Antoni Feox a favor de 
Pere Carpbamló d'una peça de terra situada a 
Alcarràs. Inclou àpoca. Alcarràs. Llatí. Pergamí. R. 
29921. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/38 

1561, maig, 31 Escriptura de venda de censal atorgada per Bernat 
Moner, mercader, i el seu fill Pere davant Antoni Feox 
a favor d'Antoni Garau, prevere, com a procurador 
dels Protectors dels Aniversaris de Girona d'un import 
de 100 sous de pensió annual i preu 100 lliures. 
Inclou àpoca. Girona. Llatí. Pergamí. R. 29922. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/39 

1550, novembre, 
15 

Regest de l’escriptura de lloació de l’establiment i 
precari atorgada per Pere Utrol, com a procurador de 
Domènec Pere Andreu, abat del Monestir de Sant 
Pere de Besalú, a favor de Pere Desbach, domiciliat 
en el Castell d'Orriols, dels masos Destalrich, Saguer i 
Desprats i de la devesa anomenada de la Font del 
Bes, sota domini directe de l’esmentat monestir. Signa 
com a testimoni Bernat Moner. Olot. Llatí. Pergamí. R. 
29923. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/40 

1569, octubre, 9 Escriptura d’àpoca atorgada per Francesc Xammar, 
domiciliat a Girona, davant Segimon Solà, per la qual 
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reconeix haver rebut 25 lliures de Pere Moner, 
mercader de Camprodon en concepte del lloguer de 
les pastures del Serrat de la llosa. Girona. Llatí. 
Pergamí. R. 29924. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/41 

1562, octubre, 4 Nota de Ramon de Traver en el que fa constar de 
l’assentament en el Registre d’Hipoteques 
d’escriptures antigues del testament de Bernat Moner 
i que l’acompanya.  
Bernat Moner, mercader de Camprodon, sentint-se 
malalt, disposa les darreres voluntats: nomena com 
marmessors mossèn Miquel Bellveser prevere (per 
les deixes), Miquel i Palladi Moner, paraires i germans 
seus, Pere Moner, el seu fill, i Joan Forn, fuster de la 
vila d'Olot; disposa sepultura al Monestir de Sant Pere 
de Camprodon; fa deixes piadoses i disposa de 
llegats, que consten, i institueix hereu universal el seu 
fill Pere o, en defecte seu i sense descendència, el 
seu fill Bernat. Inclou al dors la diligència de 
l’assentament en el Registre d’Hipoteques, amb data 
d'octubre de 1850. Camprodon. Llatí i català. 
Pergamí. R. 29925. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/42 

1490, juny, 2 - 
1490, juliol, 5 / 
1824, desembre, 
17 

Certificat estès per Antoni Marro, notari de la vila de 
Sant Esteve de Llitera, amb el regest d’una escriptura 
d’absolució, cessió i definició atorgada per Narcís i 
Pere Riera en el seu propi nom i també com a 
procuradors de la seva mare Francesca a favor de 
Bernat de Moner i compulsa d’una seva clàusula. 
Certificat estès per Ramon de Traver de la diligència 
de l’assentament en el Registre d’Hipoteques, amb 
data de 26 d'agost de 1852, de l’esmentat instrument. 
Sant Esteve de Llitera i Camprodon. Castellà i llatí. 
Pergamí.R. 29926. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/43 

1283, juliol, 8 Escriptura de reconeixement de drets atorgada per 
Pere de Condamina a favor de Brunissenda, de 
Granollers. Llatí. Pergamí.R. 29927. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/44 

1300, març, 7 / 
1848, octubre, 18 

Certificat estès per Antoni Marro, notari de la vila de 
Sant Esteve de Llitera, amb el regest d’una escriptura 
de venda de drets (còpia autèntica estesa per Jaume 
Batlle el 19 de març de 1375), atorgada per Ponç de 
Sexano, fill del difunt Guillem, cavaller, la seva esposa 
Alamanda i la seva mare Agnès, a favor de Joan de 
Plana i al seu fill Pere, de la parròquia de Santa Maria 
de Bolós. Sant Esteve de Llitera. Castellà i llatí. 

https://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29533&valuesearch=29924&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
https://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29534&valuesearch=29925&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
https://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29535&valuesearch=29926&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
https://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29536&valuesearch=29927&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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Pergamí. R. 29928. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/45 

1850, novembre, 4 Certificat estès a petició de Joaquim Manuel de Moner 
per Isidre Costa, batlle de Freixenet, de les 
afrontacions de les seves propietats situades en les 
localitats de Freixenet i Bolós. Freixenet 
(Camprodon). Castellà. 4 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/46 

1851, març, 27 – 
1851, maig, 20 

Judici verbal obert per Joaquim de Moner davant el 
batlle de Freixament Isidre Costa contra Isidre Colom, 
masover del mas Civilla, per haver tallat el 
subministrament d’aigües. Inclou la diligència de 
l’assentament del manament judicial d’embargament 
en el Libro del pueblo de Freixament. Freixenet 
(Camprodon). Còpia. 10 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/47 

1851, febrer, 18 Certificat estès per Antoni Marro, notari de la vila de 
Sant Esteve de Llitera, a petició de Joaquim Manuel 
de Moner, amb la transcripció d’una escriptura de 
concòrdia, datada el 21 de març de 1587, sobre drets 
de pastures i límits de terres. Sant Esteve de Llitera. 
Castellà, llatí i català. 3 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/48 

1853, octubre, 12 Acta de conciliació davant Benet Galí, tinent de batlle 
de Camprodon, entre Joaquim Manuel de Moner, tant 
en nom propi com en nom de la seva mare, 
demandant, d’una part, i Manuel Badia, de l’altra, en 
relació a la propietat de diferents terres, que es 
detallen. Sense acord entre les parts. Camprodon. 
Castellà. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/49 

1853, desembre, 
11 

Certificat estès per Benet Galí, tinent de batlle de 
Camprodon, de l’acta infructuosa de conciliació, que 
es transcriu, entre Ignasi Rebert, d’Olot, com apoderat 
de Josep Maria Bru de Sala, veí de Vic, demandant, 
d’una part, i Joan Julià, com apoderat de Joaquim 
Manuel de Moner de l’altra en relació al desviament 
de les aigües de la Font de Tosques. Camprodon. 
Castellà. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/50 

1678, maig, 4 Escriptura de revenda del mas Vidal, amb els masos 
adjunts Aleu i Capdevila, atorgada per Maria Badia, 
viuda de Francesc Badia, davant Benet Blanch, notari 
de Camprodon, a favor de Joan Pere Vidal per 190 
dobles d’or. Inclou àpoca. Camprodon. Llatí i català. 
Còpia autèntica. 12 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/51 

1582, juny, 24 Escriptura de venda del dret de lluïr i quitar i recobrar 
els masos Batllia, Bastons, Parer, del lloc de Puig 
Francó, atorgada per Jaume Quera del Grau, pagès 

https://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29537&valuesearch=29928&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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de Camprodon, davant Joan Navarro, notari de 
Camprodon, a favor de Bernat Moner menor, 
mercader, per 10 lliures barceloneses. Inclou àpoca. 
Camprodon. Llatí. Còpia autèntica estesa l’1 de 
desembre de 1773. 5 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/52 

1588, juliol, 1 Escriptura de venda a carta de gràcia dels masos 
Batllia, Bastons, Parer i del camp anomenat Saumar, 
del lloc de Puig Francó, atorgada per Andreu Brandia, 
davant Palladi Toralles, notari de Camprodon, a favor 
de Bernat Moner, mercader, per 300 lliures 
barceloneses. Inclou àpoca. Camprodon. Llatí. Còpia 
autèntica estesa el 8 de desembre de 1773. 10 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/53 

1570, octubre, 29 Escriptura de venda a carta de gràcia dels masos 
Quera i Serradell i altres terres a ells adjacents, 
situats a Puig Francó, atorgada per Jaume Noguer, 
àlies Quera de Grau, davant Miquel Clarella, notari de 
Camprodon, a favor de Pere Màrtir Mossach, 
mercader de Camprodon, per 39 lliures barceloneses. 
Inclou àpoca. Camprodon. Llatí. Còpia autèntica 
estesa el 4 de novembre de 1775. 6 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/54 

1571, gener, 30 Escriptura de revenda i restitució dels masos Quera i 
Serradell i altres terres a ells adjacents atorgada per 
Pere Màrtir Mossach, davant Miquel Clarella a favor 
de Pere Moner, per 40 lliures. Inclou àpoca. 
Camprodon. Llatí. Còpia autèntica estesa el 4 de 
novembre de 1775. 6 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/55 

1750, juny, 21 Escriptura de venda dels masos Vidal, Aleu i 
Capdevila, situats a Puig Francó, atorgada per Pere 
Antoni Pujol, pagès, i la seva esposa Maria Pujol 
Vidal, davant Miquel Malet, notari de Camprodon, a 
favor de Francesc Monsech, negociant de 
Camprodon, per 3.000 lliures barceloneses. Inclou 
àpoca, firma per raó de senyoria i dues escriptures de 
lluïció. Camprodon. Llatí i català. Còpies autèntiques. 
16 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/56 

1762, març, 5 Escriptura de venda a carta de gràcia dels masos 
Vidal, Aleu i Capdevila, situats a Puig Francó, 
atorgada per Francesc Monsech, negociant de 
Camprodon, davant Francesc Padrós, notari d’Olot, a 
favor de Pau Cortada, paraire d’Olot, per 3.000 lliures 
barceloneses. Inclou àpoca. L’acompanya l’escriptura 
d’àpoca atorgada pel mateix Monsech el 7 de gener 
de 1763 de 150 lliures. Camprodon. Català i llatí. 
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Còpies autèntiques. 10 f. 
BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/57 

1770, octubre, 29 Escriptura de venda del dret de lluïr i quitar els masos 
Vidal, Aleu i Capdevila, atorgada per Pau Monsech 
Barrer menor, hereu de Francesc Monsech, la seva 
mare Teresa i els tutors i curadors, davant Vicenç 
Malet, notari de Camprodon, a favor de Carles Moner 
i de Pons, per 1.929 lliures barceloneses. Inclou 
àpoca i diligències d’assentament en el Registre 
d’Hipoteques. Camprodon. Català, llatí i castellà. 
Còpia autèntica. 12 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/58 

1858, desembre, 
24 

Certificat estès per Esteve Esteve, escrivà del jutjat de 
primera instància de Ribes, de la sentència del plet, 
que es transcriu, entre Bartomeu Sitjar i Joaquim de 
Moner obert davant el jutge Romualdo Morlán, jutge 
de primera instància de Ribes, pels drets de pastures. 
Puigcerdà. Castellà. 4 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/59 

1850, desembre, 
17 

Certificat estès per Antoni Marro, notari de la vila de 
Sant Esteve de Llitera, a petició de Joaquim Manuel 
de Moner, amb la transcripció d’una escriptura de 
venda i donació de delmes, atorgada davant 
Bartomeu Masot per Jaume Portals a favor 
d’Alamanda, esposa de Pere Castells, i datada el 3 de 
març de 1377. Sant Esteve de Llitera. Castellà i llatí. 4 
f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/60 

1850, maig, 12 Certificat estès per Josep Freixa, prevere i rector de 
Bolós, del lliurament a l’arxiu parroquial per part de 
Joaquim Manuel de Moner de 14 documents, que són 
regestats. Inclou esborrany. Bolós. Castellà. 4 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/61 

1846, novembre, 5 Carta de Joaquim de Moner al rector de Bolós per la 
que informa de la reunió tinguda en el poble sobre el 
subministrament de llenya pel consum personal del 
rector i els acords presos. Inclou resposta del prevere 
Francisco Llongarriu. Camprodon. Castellà i català. 2 
f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/62 

1639, desembre, 
31 

Escriptura de venda de censal mort atorgada per 
Guillem Planes, pagès de la parròquia de Sant Pere i 
Sant Feliu de Rocabruna, de Camprodon, davant 
Josep Campa, notari de Camprodon, a favor de Lluís 
Descatllar, en pagament d’un establiment emfitèutic. 
Inclou àpoca. Camprodon. Llatí i català. Còpia 
autèntica. 8 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/63 

1714, gener, 17 Escriptura de capítols matrimonials atorgada davant 
Josep Clarà, notari de Camprodon, per Pere Antoni 
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Pujol, pagès de la parròquia de Santa Cecília de 
Sadernes, i Maria Vidal, filla de Joan Pere Vidal, 
pagès del terme de Freixenet, parròquia de 
Camprodon. Llatí i català. Còpia autèntica. 10 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/64 

1598, gener, 14 Escriptura de concòrdia atorgada davant Esteve xxxxx 
per Esteve de Moner i Jerònima de Solanell, com a 
tutors dels fills de Bernat de Moner, d’una part, i 
Cristòfol Vidal i el seu fill Baudili en relació als drets 
sobre els masos Vidal, Aleu, Capdevila, Aumar i 
Solamorell. Camprodon. Llatí i català. Còpia autèntica 
estesa el 1637. 4 f.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/65 

1676, novembre, 
19 

Lletra citatòria de la Reial Audiència de la causa 
oberta per Joan de Moner contra Joan Coll i Nicolau 
Sitjar. Barcelona. Llatí. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/66 

1733, febrer, 17 Escriptura d’apoca de 36 lliures i 8 diners atorgada 
davant Miquel Malet, notari de Camprodon, per Ponç 
Torrent, Pere Viola i Joan Aïnat a favor de Ignasi 
Julià, com a procurador dels turors i curadors dels 
púbills Carles i Antoni de Moner, pel pagament de 
bigues, teulats i xemeneia i corral als masos Quera i 
Nuassar. Camprodon. Llatí i català. Còpia autèntica 
estesa el 26 d’abril de 1740. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/67 

1731, març, 10 Certificat estès per Miquel Malet, notari de 
Camprodon, de l’acta de presa de possessió de 
propietats realitzada per Ignasi de Julià com a 
procurador de Joana de Moner i de Meca, viuda de 
Francisco de Moner i Miret. Camprodon. Català i llatí. 
4 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/68 

1677, juliol, 26 Escriptura de capítols matrimonials atorgada davant 
Pere Julià, notari de Camprodon, per Joan Pere Vidal, 
pagès de Freixenet, parròquia de Camprodon, i Maria 
Rosa Pujol, filla de Josep Pujol, pagès de la parròquia 
de Sant Pere i Sant Feliu de Rocabruna. Camprodon. 
Llatí i català. Còpia autèntica. 4 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/69 

1571, gener, 30 / 
1571, març, 24 

Escriptura de permuta atorgada davant Miquel 
Clarella, notari de Camprodon, per Pere Moner, 
mercader de Camprodon, i Jaume Noguer, àlies 
Quera. A continuació, acta estesa per Miquel Clarella 
de les preses de possessió dels bens objecte de la 
permuta. Llatí i català. Còpia autèntica estesa el 4 de 
març de 1776. 8 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/70 

1771, març, 13 / 
1771, novembre, 

Escriptures d’apoca atorgades davant Vicent Malet a 
favor de Carles Moner i de Pons. Camprodon. Català i 
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12 llatí. Còpies autèntiques. 5 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/71 

1369, desembre, 
20 

Escriptura de venda d’unes peces de terra atorgada 
davant Jaume Batlle, notari de Camprodon, per 
Bernat de Greixanturell, el seu fill Ramon i sa muller a 
Pere Tobert. Camprodon. Llatí. Còpia autèntica 
estesa l’1 de juliol de 1583. 2 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/72 

[1520], novembre, 
16 

Carta de Joan de Funes al duc de Lluna. Català. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/73 

1302, febrer, 16 Escriptura de confirmació de drets atorgada per Arnau 
Perelló, com a procurador del rei, a favor del carlà de 
Perarrua i Fantova. Camprodon. Llatí. Pergamí.R. 
29929. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/74 

1845, agost, 15 Certificat estès per Francisco Bolós, prevere i rector 
de Bolós, de diferents almoines en diner realitzades 
per Joaquim Albert de Moner. Castellà. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/75 

1883, octubre, 31 - 
1884, gener, 12 

Diligències de les oficines liquidadores d’impostos i 
d’assentament en el Registre de la Propietat de 
Puigcerdà (eren el darrer full de còpies autèntiques 
presentades al Registre, avui perdudes). Puigcerdà. 
Castellà. 6 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/76 

[s. XVIII] “Abreviaturas, que facilitan la inteligencia de otras 
usadas en los Manuscritos, Instrumentos, 
señaladamente de Cathaluña, des de el Siglo VIII al 
XV”. Il·lustració (gravat) procedent d’un llibre.  

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/1/77 

1834, juny, 4 Instància de persona desconeguda digirida al ministre 
de la guerra sol·licitant, atesos 30 anys de carrera 
militar, una major remuneració. Madrid. Castellà. 
Esborrany. 1 f. 

BC-Alòs-Moner, 
capsa 61/2 

1829, setembre, 12 Permís per entrar i sortir amb escopetes de Barcelona 
concedit pel governador militar i polític de Barcelona a 
Josep M. d’Alòs. Barcelona. Castellà. 

 

https://www.bnc.cat/pergamins/detall?id=29538&valuesearch=29929&valuecombosearch=registre&ordenacio=&offset=0&from=list&orden=
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