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IDENTIFICACIÓ 

Codis de referència: CAT BC Col·lecció de documents en paper 

Títol : Col·lecció de documents en paper 

Dates:  977 – 1916 

Nivell de descripció: Unitat documental simple. Catàleg 

Volum i suport de la unitat de descripció: 13 capses amb 809 documents, que ocupen 

3 metres lineals 

 

CONTEXT 

Nom dels productors: Diversos.  

Notícia biogràfica o història de l’organisme: No es pot detallar per tractar-se d’una 

col·lecció de procedències molt diverses. 

Història arxivística: Diversa 

Dades sobre l’ingrés: Els documents han ingressat a la Biblioteca de Catalunya de 

procedències diverses: donatiu de Joaquim Miret i Sans, compra a la Llibreria Porter, 

compra Dalmases, i d’altres. 

 



CONTINGUT I ESTRUCTURA 

 

Abast i contingut: El conjunt és molt variat i es compon essencialment de documents 

reials, com cartes o privilegis. N’hi ha de Pere II, de Joan II, d’Alfons el Magnànim, de 

Ferran el Catòlic i de l’emperador Carles V. També hi ha documents militars, religiosos i 

documents de tipus notarial com àpoques, testaments, compravendes, capítols 

matrimonials o censals. S’hi inclouen igualment un conjunt de manuals notarials 

fragmentaris de la vila de Talarn, documents diversos referents a Mallorca, cartells de 

desafiament del segle XVI, documents de Nàpols, ambaixades de Barcelona a Alfons el 

Magnànim, documents de l’Hospital de la Santa Creu, cartes del bisbe de Solsona, dels 

ducs de Gandia i de l’Oliva (s. XVI), documents del monestir de Sant Pere de Besalú i 

del de Santa Clara de Barcelona, a més d’ alguns altres sobre bandolers a Catalunya i 

una col·lecció de certificats de baptisme de diverses monges del segle XVIII. 

Avaluació, tria i eliminació: La col·lecció és de conservació permanent en la seva 

totalitat. 

Increments: En la mesura que es vagin processant fons pendents de descripció, els 

documents en paper que no pertanyen a fons arxivístics s’incorporaran a aquesta 

col·lecció. 

Sistema d’organització: Els documents es cataloguen per unitats documentals simples 

ja que formen una col·lecció que té com a element aglutinador el suport en paper. Per 

a la descripció s’aplica la NODAC. S’ordenen per número de registre. 

 

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

 

Condicions d’accés: Els documents són d’accés obert amb les úniques limitacions que 

imposa el seu estat de conservació. 

Condicions de reproducció: La reproducció de 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 . 

Característiques físiques i requeriments tècnics: La major part dels documents està en 

bon estat de conservació. Alguns necessiten restauració. 

Instruments de descripció: Una descripció dels documents està integrada dins la base 

de dades general de l’arxiu de la Biblioteca de Catalunya “Fons documentals i 

col·leccions de l’Arxiu Històric de la BC”, consultable a través del lloc web de la 

Biblioteca de Catalunya. 

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

 

Existència i localització d’originals: Tots els documents són originals. 

Existència i localització de còpies: No es coneixen 



Unitats de descripció relacionades: Hi ha documents del fons del monestir de Santa 

Clara a la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat, el fons de l’Hospital de la Santa Creu es 

troba a la mateixa Biblioteca de Catalunya i a l’Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau. El fons del marquesat de Moja es troba també a la Biblioteca de Catalunya. 

 

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

Autoria i dates: Diversos autors en diverses dates, entre 1911 i 2010. Algunes 

descripcions han estat realitzades o revisades per Reis Fontanals que ha fet les 

descripcions des de 1990 

Regles o convencions: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), 

Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2007 

 

LLISTA DE COMPONENTS 

 

Col·lecció de documents en paper 

Per demanar-los, posar al topogràfic:  

Col·lecció en Paper, Reg...., Caixa... 

 
 
 
 
 

Registre 

 
 
 
 
 

Caixa 

 

∙1423, gener 9  - Carta de la reina Maria d'Aragó a totes les 

autoritats, ciutadans i súbdits d'Aragó sobre les primícies que 

pertanyen al rei en el regne d'Aragó i que són indegudament 

apropiades per l'arquebisbe de Saragossa.  

 
 
 
 

1758 

 
 
 
 

Caixa XII   

∙1767, maig - Estudi de Cervera .  1827 Caixa I 

∙1556, desembre 4 -Carta de Francesc Amat des de l'Estudi a 

Lleida, al seu pare F. Amat.   

1828 Caixa X 

∙[S. XV, primer terç] - Nota manuscrita d'Alfons de Borja 

manant cancel·lar la manlleuta de Francesc Despuig.  

1838 Caixa X 

∙1360, juliol 11 - Bernat Rovira, batlle dels molins reials, 

certifica a Pere Sacosta, conseller del rei i batlle general de 

Catalunya, que Timbors, vídua de Simon de Bell-lloc, ha cobrat 

1.412 sous i 10 diners melgoresos de les rendes dels molins 

reials nous construïts per Bonanat Sapera en el territori de 

Barcelona, durant els sis mesos que van de gener a juny de 

1360.   

1839 Caixa X 



∙1396, gener 31 - Bernat Metge, secretari reial i escrivà del 

delme, reconeix que Joan Jaubert, subcol·lector dels delmes de 

la diòcesi d'Elna, li ha pagat 15 lliures de Barcelona com a salari 

per la dita escrivania durant l'any present, des de la festa de 

Tots Sants.  

1840 Caixa X 

∙[S. XV] - Carta amorosa, signada "del qui està en pena mortal 

sperant vostra resposta. A."  

1841 Caixa X 

∙ 1396, febrer 1 - Bernat Metge, secretari reial i escrivà dels 

delmes, reconeix haver rebut de Ramon Roig, rector de 

l'església de Salses i abans subcol·lector dels delmes de Girona, 

15 lliures pel seu salari en raó de la dita escrivania.  

1842 Caixa X 

∙[S. XIV] - Carta adreçada a n'Astruc Bonsenyor que és a Besiers, 

del seu pare, sobre assumptes de diners.  

1843 Caixa X 

∙ 1323, abril 2 - Francesc de Ferriol dispenser de l'infant Alfons, 

fa rebut de 142.884 sous i 6 diners a Valentí Sapera, lloctinent 

de Felip de Boil, racional de la cort reial.  

1844 Caixa X 

∙ 1408, abril 3 - Carta de Joan Puig al mestre Sicart, metge de 

Perpinyà, dient-li que passi al comtat de Foix.  

1845 Caixa X 

∙1301, desembre 14 -Guillem Esquerrer, batlle general de 

Catalunya, certifica que Francesc de Manresa des del gener de 

1299 al gener de l'any següent no ha rebut cap quantitat dels 

1000 sous que el rei li havia atorgat anualment de les rendes 

reials de Tarragona.  

1846 Caixa X 

∙ 29 gener 1417 / 1 febrer 1417 - Privilegis dels reis Martí i 

Ferran respectivament sobre l'aplicació dels furs d'Aragó als 

oficials de l'orde de Montesa, senyora de les viles de Benassal i 

Atzeneta (Maestrat).  

1883 Caixa XII 

∙S.D. - Llibres d'àpoques de Manresa.  1900 Caixa I 

∙1653, novembre 28 -Carles V renuncia a la Corona d'Aragó en 

favor del seu fill Felip i ho notifica als consellers d'Oristany 

(Sardenya). El capità general de Sardenya, Jeroni d'Aragall, 

envia carta als consellers d'Oristany per fer-los saber la 

renúncia reial.  

1977 Caixa X 

∙1629, novembre 9 - Certificat notarial de la procura feta per 3125 Caixa X 



Rafael Pi i Pau Comelles i Castellet, mercaders d'Esparreguera 

en favor de Josep Oliver, botiguer de robes de Tàrrega, per a 

recaptar el delme de Vilagrassa durant tres anys.  

1623, maig 19 - (D'un testament).  3126 Caixa I 

∙1780, febrer 28- Venda a Vallmoll.  3127 Caixa I 

∙1842 - Expedient de la guerra civil.  3128 Caixa I 

∙1779, novembre 24- Venda Vallmoll.  3129 Caixa I   

∙1788, juliol 12- Venda Vallmoll.  3130 Caixa I   

∙1704, juliol 7- Creació de censal. Vallmoll.  3131 Caixa I 

∙1780, desembre 16- El baró de Santamant notifica al batlle de 

Cardedeu les instruccions per a la imposició obligatòria a cens 

redimible dels capitals sobre les rendes del tabac.  

3132 Caixa X 

∙1602, juliol 16- Ordinació de la confraria de Salas.   3133 Caixa I 

∙1209, desembre 23 - Venda feta pel duc Huc IV d'Empúries i la 

seva esposa Maria a Pere, abat de Santa Maria d'Amer, dels 

seus drets i rendes sobre el lloc de Colomers.  

3429 Caixa X 

∙1669, febrer 3- Apoca. Amer.  3430 Caixa I 

∙1389 - Privilegi a Amer etc.  3431 Caixa I 

∙1831, gener 17- Compra de la jurisdicció d'Amer etc.  3451 Caixa I 

∙1394 - Documents diversos del procés de separació de les 

esglésies de Fulleda i l'Espluga Calva.  

3455 Caixa XII 

∙1337-1342 - Manual notarial.  3456 Caixa VII 

∙1390 - Manual notarial. Batllia Talarn.  3460 Caixa VII 

∙1404-1405 - Manual notarial. Batllia Talarn.  3462 Caixa V 

∙1428-1429 - Manual notarial. Batllia Talarn.  3463 Caixa V 

∙1431-1434 - Manual notarial. Batllia Talarn.  3465 Caixa V 

∙1439-1440 - Manual notarial. Batllia Talarn.  3467 Caixa V 



∙1441 - Manual notarial. Batllia Talarn.  3468 Caixa V 

. S. XV - Manual notarial. Batllia Talarn.  3469 Caixa V 

∙1552-1556 - Manual notarial. Batllia Talarn.  3470 Caixa V 

∙1552-1556 - Manual notarial. Batllia Talarn.  3471 Caixa V 

∙[S. XIX] - Salconduit per a la tartana Santa Tecla.  3472 Caixa X 

∙ S. XVII-XIX  - Varia: Censals, processos, capítols matrimonials, 

doc. notarials.  

3473 Caixa VII 

∙S. XV-XVII Generalitat de Catalunya. Vària.  3480 Caixa V 

∙1402, agost 2 - Confirmació de privilegi. Pujalt.  3491 Caixa I 

∙ S. XIV  - Capítols faents per lo morabatí.  3498 Caixa V 

∙1527, setembre 27 - Inventari església Pollença.  3499 Caixa V 

∙1605, desembre 5 - Inventari d'ornaments i relíquies de 

l'església de Pollença.  

3500 Caixa V 

∙1627, gener 8 - Inventari dels ornaments de l'església 

parroquial de Pollença.  

3501 Caixa V 

∙1508, maig 26 - Concòrdia feta entre els jurats, consellers i 

preveres de Porreres i Gabriel Mòger sobre la creació de la 

Passió per a la capella de Montissión de la dita parròquia. 

3502  Caixa V 

∙1401 i 1418 - Acords dels jurats de Pollença.  3503 Caixa V 

∙ s. XIV  - Deixes de R. Garraf, prevere. Pollença.  3504 Caixa V 

∙1463, desembre 23 - Carta del batlle de Sóller al de Pollença.  3505 Caixa V 

∙1394, agost 22 - Carta del batlle de Sóller al batlle i jurats de 

Pollença.  

3506 Caixa V 

∙1400, juny 25 - Testimoniatge de Pere Joan als jurats de 

Pollença sobre uns diners que es deuen a Ramon Serdà.  

3507 Caixa V 

∙1493, octubre 25 - Carta del batlle d'Alcúdia al de Pollença 

sobre tres naus de moros.  

3508 Caixa V 

∙1493, setembre 24 - Carta del batlle d'Alcúdia al de Pollença 3509 Caixa V 



sobre apressament d'una nau de moros.  

∙1494, gener 12 - Carta del batlle d'Alcúdia al de Pollença sobre 

arribada de naus.  

3510 Caixa V 

∙1428, gener 14 - El mestre de guaita de Mallorca demana al 

batlle de Pollença que li trameti uns captius fugitius. 

3511 Caixa V 

∙1370, agost 7 - Jofre de Treballs escriu a Pere Melià.  3512 Caixa V 

∙1444, octubre 21 - Carta de Diego Fajardo.  3513 Caixa V 

∙1364, març 16 - Capítols dels teixidors de llana de Mallorca.  3514 Caixa V 

∙ S. XVIII - Llevador de censos de Sant Esteve de Saüll i altres 

parròquies de la vall d'en Bas.  

3520 Caixa I 

∙1552 - "Index scripturarum que in techa de Fulleda adservantur 

apud archivum. Anno 1552" Arxiu de Fulleda, depenent del 

monestir de Santa Maria de Poblet. (Martí Marquina, arxiver?)  

3523 Caixa IX 

∙ 1639, juny 7 - Lluïció d'un censal. La Bisbal  3791 Caixa I 

∙ 1662, març 19 - Capítols matrimonials. La Bisbal.  3792 Caixa I 

∙1676, abril 4 - Censal de Vulpellac. La Bisbal.  3793 Caixa I 

∙1667, març 5 - Lluïció d'un censal. La Bisbal.  3794 Caixa I 

∙1680, maig 12 - Venda. La Bisbal.  3795 Caixa I 

∙1699, febrer 3 - Lluïció d'un censal. La Bisbal.  3796 Caixa I 

∙1702, juliol 1 - Lluïció d'un censal. La Bisbal.  3797 Caixa I 

∙1462, octubre 21 - Carta del batlle, jurats i prohoms del castell 

de Claramunt responent a una carta de protesta dels batlles i 

consellers d'Igualada sobre robatoris i vexacions entre els 

habitants de les dues viles.  

3798 Caixa X 

∙1429, març 10 - Visita abacial a Santa Maria de Besalú.  3926 Caixa IX 

∙S. XV - "La réplica de l'abat a la resposta de l'arquebisbe sobre 

lo feu d'Àger" Resposta de l'abat a l'arquebisbe de Tarragona 

sobre la pertinença del castell i feu d'Àger al monestir de Sant 

Pere d'Àger per donació d'Arnau Mir de Tost. .  

4242 Caixa XII 



∙[1233] febrer 3 - L'abat Bernat [Calbó] de Santes Creus,i Pere, 

prior, en nom de l'abat de Poblet, dicten unes normes per a la 

reforma dels costums dels monestir de Sant Pere d'Àger.   

4243 Caixa XII 

∙S. XVII-XIX -  Recull de documents. Canet de Mar.  4323 Caixa VII 

∙1510, abril 10 - El lloctinent General Jaume de Luna dóna 

llicència als administradors de l'Hospital per sortejar joies fins a 

2.000 ducats, a benefici del dit Hospital.  

4552 Caixa X 

∙1425, gener 24 - Juan Ferrandiz de Heredia, conseller del rei 

Alfons IV, certifica haver rebut de Pere Martí, escrivà de ració 

del rei, durant el gener d'aquell any, 100 lliures per diversos 

confits de sucre per al guarda-roba del rei.  

4582 Caixa X 

∙1763, març 20 - Carta de Josep Finestres sobre uns llibres 

manllevats pel seu germà, Francesc Finestres, que li reclama 

Ignasi Aparici basant-se en un rebut que ha trobat.  

4592 Caixa X 

∙1645, agost 23 - Carta de Lluís XIV, rei de França, al capítol 

d'Urgell notificant la victòria de Nortlinguen i demanant la 

celebració d'un Te Deum a la catedral.   

4736 Caixa X 

∙1504,abril, 20 - El rei Ferran el Catòlic ordena al governador de 

Catalunya i a tots els veguers, batlles i oficials, que acceptin 

l'autoritat d'Andreu Pons de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, 

com a batlle de la Comanda de Vallfogona [de Riucorb], segons 

el seu nomenament per butlles papals.  

4738 Caixa X 

∙1424, agost 19 - Carta del rei Alfons el Magnànim al seu 

procurador fiscal a Vic i Osona demanant-li que es presenti 

davant l'Audiència en nom de Jaume Solanells, Antoni Fàbregas 

i Pere Roquerols, citats per una causa de pau i treva a la ciutat 

de Vic on tenen enemics poderosos que els causen gran por.                    

4739 Caixa X 
 

∙1468, setembre 3 - Carta de Ferran de Sicília al bisbe d'Urgell 

convocant Corts a Cervera.  

4740 Caixa X 

∙1408, març 30 - La reina Violant escriu a Bernat Sescases i 

Guillem Salavert, juristes de Vic, per a que finalitzin ràpidament 

un procés en apel·lació que es veu al seu tribunal entre Pere 

Dachs d'una part, i Bernat de Noguer i els tutors dels fills de 

Francesc Justà de l'altra.  

4741 Caixa X 



∙1443, desembre 2 - Carta de la reina Maria al veguer de Vic 

demanant informació sobre les accions de Guillem de Peguera i 

els seus còmplices contra les constitucions de pau i treva, 

segons denúncia de Joana, vídua d'Antoni Espona.  

4742 Caixa X 

∙1375, febrer 16 - Carta de Pere III el Cerimoniós a la seva 

esposa demanant-li que, donat que els jurats de Girona es 

neguen a pagar a Galceran de Vilarig, que li faci pagar ella tot el 

que li deuen d'uns draps que hi tenen els dits jurats a 

Barcelona.  

4743 Caixa X 

∙1800, maig 21 - El rei nomena capità de cavalleria de l'estat 

major de la plaça de Barcelona a Pedro Zarzana.  

4744 Caixa X 

∙1756, abril 20 - Nomenament de Pedro Zarzana capità de 

l'exèrcit.  

4745 Caixa X 

∙1678, gener 25 - Ordre reial que es donin dues mitges pagues a 

Alexandre Boxadors, mestre de camp.  

4746 Caixa X 

∙1408, abril 19 - Carta de la reina Violant, esposa del rei Joan I 

d'Aragó, al batlle del castell de Gurb encarregant-li que finalitzi 

una causa judicial pendent entre Bernat Noguers, de Vic, com a 

tutor de la filla de Francesc Justà i Pere Dachs, de Gurb.  

4750 Caixa X 

∙1384, abril 6 - Carta de Pere el Cerimoniós per a que es faci de 

nou el peu d'argent de la Vera Creu de la seva capella, que s'ha 

perdut.  

4751 Caixa X 

∙1346 - Carta de Pere III.  4752 Caixa X 

∙1663, abril 4 - Ordre del capità general duc de Castelrodrigo a 

Francesc Mitjans, alcaid de la seca de Barcelona, per al 

nomenament de guarda de la seca en favor de Josep Axut en 

virtut del privilegi reial. 

5589 Caixa X 

∙[S. XVIII] - Certificat notarial de Salvador Alba, notari de 

Montblanc, dels assentaments dels sepulcres de la família 

Copons que es troben anotats en el llibre "Sepulcros de la Casa 

Real de Aragon, Condes de Urgel, duques de Segorbe y 

Cardona..." que es troba guardat en el monestir de Poblet 

5628 Caixa X 

∙1815, maig 22 - Ordre d'allotjament de la comissió militar a la 

Marquesa de Moja, a la seva casa del carrer de Portaferrissa de 

5629 Caixa X 



Barcelona.  

∙1916, maig 25 - Fragment d'una carta del duc de Solferino 

Manuel de Llanza y Pignatelli de Aragón.  

5630 Caixa X 

∙1812, desembre 24 - Marquesa de Moja. Citació per pagar el 

dret de "lanzas".  

5631 Caixa X 

∙1594, maig 10 - Miquel Molargia, cònsol de Catalunya a Nàpols, 

dóna fe que Joan Nardelli, de Nàpols, és notari públic de dita 

ciutat.  

5632 Caixa X 

∙1776, juliol 19 - Barcelona. Rebut del cadastre del marquès de 

Cartellà.  

5633 Caixa X 

∙1831, març 22 - Bitllet d'una rifa del l'Hospital de la Santa Creu.  5634 Caixa X 

∙1823, desembre 7 - Barcelona. Allotjament del general Rapatel 

i el seu ajudant a casa del marquès de Moja del carrer de la 

Portaferrissa.  

5635 Caixa X 

∙1822, octubre 4 - Papereta d'empadronament dels veïns d'una 

casa propietat de la marquesa de Moja al carrer Portaferrissa 

11.  

5636 Caixa X 

∙1821, agost 21 - Barcelona. Permís de venda de verdures al 

Born a la marquesa de Moja.  

5637 Caixa X 

∙1823, agost 11 - Barcelona. Allotjament d'oficines. Marquesat 

de Moja.  

5638 Caixa X 

∙1841, maig 8 - Rebut de mostassaferia per l'entrada de vi pel 

Portal de l'Àngel.  

5639 Caixa X 

∙1833, juny 26 - Barcelona. Manifest del capità general de 

Catalunya Miquel Llauder: "Catalanes. Penetrado del más vivo 

gozo.." amb gratitud per la lleialtat dels catalans amb motiu del 

jurament de la princesa Isabel.  

5640 Caixa X 

∙1826, juny 30 - Ordre de captura de la Intendència de Policia de 

Catalunya contra desertors i delinqüents.  

5641 Caixa X 

∙1699, juliol 22 - Família Copons. Lletra de canvi.  5642 Caixa X 

∙1458, octubre 24 - Carta del rei Joan II a Lluís de Malla citant-lo 5647 Caixa X 



a Barcelona per a que li reti homenatge.  

∙1642, agost 20 - Cèdula de Felip IV d'Espanya concedint l'hàbit 

de l'orde de Santiago a José de Robles.  

5966 Caixa X 

∙1648, novembre 16 - Francisco Carnero, mestre de camp d'un 

dels terços d'infanteria espanyola, certifica que José de Robles 

és soldat de la seva companyia i ha participat activament en 

diverses accions militars.  

5967 Caixa X 

∙1650, març 1 - El sergent major Bernardo Carnero certifica que 

José de Robles és un soldat valent que ha participat en totes les 

accions militars, especialment en la presa d'Olivenza.  

5975 Caixa X 

∙1650, octubre 12 - El sergent major Pedro Montoya certifica 

que José de Robles és un soldat valent i que ha participat en 

totes les accions militars, especialment en la presa d'Olivenza.  

5976 Caixa X 

∙1652, febrer 8 - Diego de Soto i Acuña, capità d'infanteria, 

certifica que coneix a José de Robles i el té per un soldat valent, 

que ha estat ferit i fet presoner i que ha participat en tots els 

actes militars.  

5977 Caixa X 

∙1656, juliol 31 - Bartolomé Maçons i Antonio Tapia certifiquen 

que José de Robles ha servit nou mesos amb el comte de 

Linares.  

5978 Caixa X 

∙1657, desembre 24 - Alvaro de Luna Portocarrero, mestre de 

camp d'un dels terços d'infanteria  espanyola de l'exèrcit 

d'Extremadura, certifica que José de Robles ha actuat com a un 

soldat valent, especialment en el setge d'Olivenza i de Moron.  

5979 Caixa X 

∙1659, febrer 25 - Nomenament de Capità d'Infanteria a favor 

de José de Robles.  

5980 Caixa X 

∙1658, desembre 2 - Francisco Dávila Orejón, maestro de campo 

i governador de Gibraltar certifica els mèrits militars de José de 

Robles en el setge del castell de Morón i altres accions militars.                    

5981 Caixa X 

∙1659, gener 31 - Llicència militar per malaltia a l'alferes José de 

Robles, del terç d'Alvaro de Luna.  

5982 Caixa X 

∙1659, gener 26 - Full de serveis de José de Robles.  5983 Caixa X 

∙1659, novembre 10 - El general d'artilleria Buenaventura 5984 Caixa X 



Tarragona, governador d'Olivenza, certifica el valor de José de 

Robles en totes les accions militars en què ha participat.  

∙1662, febrer 25 - Instruccions donades al capità José de Robles 

per a reclutar soldats.  

5985 Caixa X 

∙1663, desembre 20 - Fernando de Medina, capità d'un dels 

terços de l'exèrcit d'Extremadura, certifica que José de Robles 

ha actuat amb gran valor en diverses accions militars.  

5986 Caixa X 

∙1664, maig 15 - Full de serveis del capità José de Robles.  5987 Caixa X 

∙1666, gener 16 - Certificació dels serveis militars del capità José 

de Robles a Extremadura.  

5988 Caixa X 

∙1666, febrer 4 - Certificació del capità José de Robles dels 5 

mesos i 18 dies que va servir reclutant soldats en diferents llocs 

d'Andalussia.  

5989 Caixa X 

∙1668, gener 28 - El mestre de camp Juan Barbossa certifica els 

mèrits militars del capità José de Robles.  

5990 Caixa X 

∙1671, febrer 20 - Certificat dels mèrits militars del capità José 

de Robles.  

5991 Caixa X 

∙1671, març 21 - Certificació de serveis militars a Extremadura 

del capità José de Robles.  

5992 Caixa X 

∙1671, agost 21 - Certificació de serveis militars a Extremadura 

del capità José de Robles.  

5993 Caixa X 

∙1672, març 11 - Carta adreçada a la reina en la que s'exposen 

els mèrits del capità José de Robles durant 27 anys per tal que 

se li atorgui algun premi als seus serveis.  

5994 Caixa X 

∙1674, maig 29 - Certificació dels serveis militars de José de 

Robles.  

5995 Caixa X 

∙1674, juny 26 – 1696 - Certificació dels serveis de Bernardo de 

Robles al presidi de Gibraltar i a l'exèrcit de Catalunya.  

5996 Caixa X 

∙ 1674, juny 26 - Certificació del temps de servei del capità José 

de Robles al presidi de Gibraltar.  

5997 Caixa X 

∙1675, novembre 5 - Certificació dels serveis militars de 5998 Caixa X 



Bernardino de Robles a l'exèrcit de Catalunya.  

∙1676, desembre 1 - Petició de l'ajuntament de Medina Rioseco 

en favor del capità José de Robles, natural d'aquella vila.  

5999 Caixa X 

∙1676, maig 20 - Mercè reial de 4 escuts mensuals a favor de 

Bernardino de Robles, fill de José de Robles i soldat a l'exèrcit 

de Catalunya.  

6000 Caixa X 

∙1677, desembre 1 - Nomenament militar de Bernardo de 

Robles pel seu pare José de Robles.  

6001 Caixa XI 

∙1677, febrer 12 - El comte de Monterrey nomena capità de la 

guarnició de Flix a José de Robles.  

6002 Caixa XI 

∙1677, abril 12 - Relació de serveis militars de José de Robles.  6003 Caixa XI 

∙1677, abril 12 - Relació de serveis militars de José de Robles.  6004 Caixa XI 

∙1677,gener 14 - Mercè reial a favor de José de Robles, fill de 

José de Robles.  

6005 Caixa XI 

∙1677, desembre 13 - Notificació de la companyia de infanteria 

espanyola de Flix a José de Robles.  

6006 Caixa XI 

∙1677, desembre 14 - Patent de capità d'infanteria espanyola de 

la guarnició de Flix a favor de José de Robles, donada pel capità 

general de Catalunya, comte de Monterey.  

6007 Caixa XI 

∙1678, octubre 29 - Carta del lloctinent de Catalunya, Alexandre 

de Bournonville, a José de Robles.  

6008 Caixa XI 

∙1682, març 7- Ordres del virrei, Alexander de Bournonville, a 

José de Robles per a que es presenti a Lleida.  

6009 Caixa XI 

∙1678, març 11 - Carta del virrei a José de Robles responent una 

demanda sobre mantes en el Fort Garden (Lleida).  

6010 Caixa XI 

∙1678, abril 15 - Nomenament de governador del Fort de 

Garden (Lleida) a José de Robles.  

6011 Caixa XI 

∙1683, octubre 19 - Petició del virrei al Rei d'una recompensa 

pels serveis del capità José de Robles.  

6012 Caixa XI 

∙1684, gener 10- Relació de serveis de José de Robles.  6013 Caixa XI 



∙1684, octubre 15 - Mercè reial a favor de l'alferes Bernardo de 

Robles per haver participat en la defensa de Girona assetjada 

pel mariscal francès Belafont.  

6014 Caixa XI 

∙1685, setembre 20- 1690, nov.4- Diversos certificats de serveis 

d'armes de José de Robles.                     

6015 Caixa XI 

∙1687, agost 29 - Carta de condol a Maria Abela, vídua de José 

de Robles, per la mort del seu marit.                     

6016 Caixa XI 

∙1688, setembre 15 - Relació de serveis del capità José de 

Robles.                     

6017 Caixa XI 

∙1688, agost 17 - Certificació de serveis militars del capità José 

de Robles a Catalunya.                     

6018 Caixa XI 

∙1690, gener 4 - Mercè reial d'una plaça de menor edat a 

l'exèrcit, en favor de Diego Gaetano de Robles, fill de José de 

Robles, de 9 anys d'edat.                     

6019 Caixa XI 

∙1694, febrer 17 - Patent de capità en favor de Bernardo de 

Robles, d'un dels terços que es formaran a Sevilla per a la 

defensa de les fronteres de Milà, Flandes i Catalunya.                     

6020 Caixa XI 

∙1696, maig 4 - Testament de Bernardo de Robles.                     6021 Caixa XI 

∙1697, desembre 12 - El rei Carles II concedeix a Diego Gaetano 

de Robles un escut extra en el seu sou per la seva participació 

en la defensa de Barcelona en el setge francès de 1697 (Guerra 

dels Nou Anys).                     

6022 Caixa XI 

∙1701, maig 9 - Full de serveis de Diego Gaetano de Robles.                     6023 Caixa XI 

∙1701, maig 18 - Full de serveis de Bernardo de Robles.                     6024 Caixa XI 

∙1701, maig 18 - Full de serveis de José de Robles.                     6025 Caixa XI 

∙1707, setembre 12 - Nomenament reial d'alferes a favor 

d'Antonio Ventura de Robles.                     

6026 Caixa XI 

∙1493, desembre 3 - Madrid. Instruccions reials per a la 

conquesta de Nàpols.  

6044 Caixa VI-
(2) 

∙S.d. - Gonzalo Carrillo demana una mercè a la reina Isabel la 

Catòlica.  

6045 Caixa VI-
(3) 



∙ S. XVI - Llista de coses que el rei Ferran el Catòlic va proveir 

per a la campanya d'Àfrica.  

6046 Caixa VI-
(4) 

∙1508 - Carta de Ferran el Catòlic al cardenal Cisneros.  6047 Caixa VI-
(5) 

∙1508, agost 12 - Còrdova. Carta de Ferran el Catòlic al cardenal 

Cisneros.  

6048 Caixa VI-
(6) 

∙1508, gener 21 - Salamanca. Carta de Ferran el Catòlic al 

cardenal Cisneros.  

6049 Caixa VI-
(7) 

∙1508? - Carta de Ferran el Catòlic al cardenal Cisneros.  6050 Caixa VI-
(8) 

∙ S. XVI - Carta de Ferran el Catòlic al virrei i lloctinent.  6051 Caixa VI-
(9) 

∙1507, gener 1 - Nàpols. Còpia notarial de provisió del rei Ferran 

el Catòlic sobre Inquisició.  

6052 Caixa VI-
(10) 

∙1507, juny 10 - Galera reial. Instruccions de Ferran el Catòlic a 

l'ambaixador de Venècia.  

6053 Caixa VI-
(11) 

∙1507, setembre 17 - Burgos. Instruccions al virrei de Nàpols.  6054 Caixa VI-
(12) 

∙1507, setembre 16 - Burgos. Instruccions al virrei de Nàpols.  6055 Caixa VI-
(13) 

∙1507 - Carta de Ferran el Catòlic al duc de Venècia.  6056 Caixa VI-
(14) 

∙1508, setembre  - Instruccions de Ferran el Catòlic al seu 

camarlenc Lluís Ferrer.  

6057 Caixa VI-
(15) 

∙1512, novembre  - Logroño. Carta del rei Ferran a la ciutat de 

Nàpols.  

6058 Caixa VI-
(16) 

∙1512, gener  - Burgos. Instruccions de Ferran el Catòlic als 

comissionats a Oran.  

6059 Caixa VI-
(17) 

∙ S. XVI - Carta de Ferran el Catòlic al cardenal de Sorrento, 

virrei de Nàpols.  

6060 Caixa VI-
(18) 

∙1512? - Carta de Ferran el Catòlic al cardenal de Sorrento.  6061 Caixa VI-
(19) 

∙1512? - Carta de Ferran el Catòlic al cardenal de Sorrento.  6062 Caixa VI-
(20) 

∙1512? - Carta del rei Ferran al cardenal de Sorrento. 6063 Caixa VI-
(21) 

∙1501, gener 12 - Brussel·les. Carta del bisbe de Màlaga a Ferran 6064 Caixa VI-



el Catòlic.  (22) 

∙1501, gener 25 - Brussel·les. Carta a Ferran el Catòlic.  6065 Caixa VI-
(23) 

∙1503, setembre 9 - Venècia. Carta de Lorenzo Suárez al rei. 6066 Caixa VI-
(24) 

∙1503, setembre 11 - Venècia. Carta de Lorenzo Suárez al rei.  6067 Caixa VI-
(25) 

∙1503, setembre 13 - Venècia. Carta de Lorenzo Suárez al rei.  6068 Caixa VI-
(26) 

∙1503, setembre 24 - Venècia. Carta de Lorenzo Suárez al rei.  6069 Caixa VI-
(27) 

∙1503, octubre 28 - Sangermán. Carta de Vergara al secretari 

Pérez de Almazán.  

6070 Caixa VI-
(28) 

∙1504, juliol 1 - Nàpols. Informe de Gonzalo Fernández de 

Córdoba als reis catòlics.  

6071 Caixa VI-
(29) 

∙1504, juny 28 - Nàpols. Carta de Gonzalo Fernández de 

Córdoba a mossèn Gralla.  

6072 Caixa VI-
(30) 

∙1504, juny  - Carta xifrada de Gonzalo Fernández de Córdoba y 

de Herrera (Gran Capità)  

6073 Caixa VI-
(31) 

∙1512, novembre 12 - Instruccions a Quintana de Gonzalo 

Fernández de Córdoba y de Herrera (Gran Capità)  

6074 Caixa VI-
(32) 

∙1505, abril 10 - Carta del comanador de la Membrilla al rei 

catòlic.  

6075 Caixa VI-
(33) 

∙1505 - Carta de la Membrilla al rei.  6076 Caixa VI-
(34) 

∙1505, març 22 - Carta de Lope de  Treves a Pérez de Almozán, 

secretari del rei.  

6077 Caixa VI-
(35) 

∙1505, novembre 2 - Brussel·les. Juan Manuel al marquès de 

Villena.  

6078 Caixa VI-
(36) 

∙1505, novembre 2 - Brussel·les. De Juan Manual a l'almirall de 

Castella.  

6079 Caixa VI-
(37) 

∙1506, maig 2 i 7 - Venècia. De Gonzalo R. de Figueroa al rei 

catòlic.  

6080 Caixa VI-
(38) 

∙1506, octubre 20 - Burgos. Carta de mossèn Vere y Andrea al 6081 Caixa VI-
(39) 



rei “de Romanos”.  

∙1507, abril 13 - Carta de Lope de Conchillos a Juana la Loca 

sobre el conestable de Navarra.  

6082 Caixa VI-
(40) 

∙1502, gener 22 - Londres. Pedro de Ayala a Ferran el Catòlic.  6083 Caixa VI-
(41) 

∙1507 - Memorial de Fabricio y Próspero Coloma al rei catòlic.  6084 Caixa VI-
(42) 

∙1507 - Memorial de Hector Feramoscha al rei catòlic.  6085 Caixa VI-
(43) 

∙1507, octubre 17 - Memorial de M... Juan Cocha al rei de 

romans.  

6086 Caixa VI-
(44) 

∙1507, octubre 17- Memorial de M... Juan Cocha al rei de 

romans.  

6087 Caixa VI-
(45) 

∙1507, juny 8- Gènova. Carta de la senyoria de ... al rei catòlic.  6088 Caixa VI-
(46) 

∙1507, març 18 - Gènova. Carta de la senyoria de ... al rei catòlic.  6089 Caixa VI-
(47) 

∙1507, març 24 - Gènova. Carta de la senyoria de ... al rei catòlic.  6090 Caixa VI-
(48) 

∙1507, febrer 12 - Gènova. Carta de la senyoria de ... al rei 

catòlic.  

6091 Caixa VI-
(49) 

∙1505? - Carta al rei catòlic de ...  6092 Caixa VI-
(50) 

∙1507, maig 21 - Nàpols. Carta de Julio de Porciat al rei catòlic.  6093 Caixa VI-
(51) 

∙1508, setembre 5- Florència. Carta de Juan de Albión al rei 

catòlic.  

6094 Caixa VI-
(52) 

∙1508, gener 16- Arcos. Carta de Msn. Luis de Ferrer al rei 

catòlic amb notícies de Juana la Loca.  

6095 Caixa VI-
(53) 

∙1508, gener 17- Arcos. Carta de Msn. Luis Ferrer al rei catòlic 

amb notícies de Juana la Loca.  

6096 Caixa VI-
(54) 

∙1508, febrer 8 - Arcos. Carta de Msn. Luis Ferrer al rei catòlic 

amb notícies de Juana la Loca.  

6097 Caixa VI-
(55) 

∙1508, febrer 12 - Arcos. Carta de Msn. Luis Ferrer al rei catòlic 

amb notícies de Juana la Loca.  

6098 Caixa VI-
(56) 

∙1508, febrer 14 - Arcos. Carta de Msn. Luis Ferrer al rei catòlic 6099 Caixa VI-



amb notícies de Juana la Loca.  (57) 

∙1508, febrer 18 - Arcos. Carta de Msn. Luis Ferrer al rei catòlic 

amb notícies de Juana la Loca.  

6100 Caixa VI-
(58) 

∙1508, març 2 - Arcos. Carta de Msn. Luis Ferrer al rei catòlic 

amb notícies de Juana la Loca.  

6101 Caixa VI-
(59) 

∙1508, març 18 - Arcos. Carta de Msn. Luis Ferrer al rei catòlic 

amb notícies de Juana la Loca.  

6102 Caixa VI-
(60) 

∙1508, novembre 7 - Arcos. Carta de Msn. Luis Ferrer al rei 

catòlic amb notícies de Juana la Loca.  

6103 Caixa VI-
(61) 

∙ Pasqua de 1508-1509? - Tordesillas. Carta de Msn. Luis Ferrer 

al rei catòlic amb notícies de Juana la Loca.  

6104 Caixa VI-
(62) 

∙ S. XVI -  Tordesillas. Carta de Luis Ferrer al rei catòlic amb 

notícies de Juana la Loca.  

6105 Caixa VI-
(63) 

∙1508, maig 25 - Seguimara. Carta de Diego López al rei catòlic.  6106 Caixa VI-
(64) 

∙ S. D. - Carta sobre la noblesa.  6107 Caixa VI-
(65) 

∙15..?, juliol 20 - Carta del marquès de Moja al rei catòlic.  6108 Caixa VI-
(66) 

∙1508, agost 31 - Alcalá de Henares. Carta de fr. Ruiz al rei 

catòlic.  

6109 Caixa VI-
(67) 

∙ Primera meitat s. XVI  - El duc de Sesa al emperador Carles V.  6110 Caixa VI-
(68) 

∙ S. XVI - Nota del rei catòlic al cardenal Cisneros.  6111 Caixa VI-
(69) 

∙1507, octubre 29 - El conestable de Castella al rei catòlic.  6112 Caixa VI-
(70) 

∙1509, agost 13 - El duc de  Venècia al [comte] de Ribagorça.  6113 Caixa VI-
(71) 

∙1514, novembre 23 - Palermo. El virrei Huc de Montcada al rei.  6114 Caixa VI-
(72) 

∙1508, juliol 25 - Peñon. Carta de Diego de Vera al rei. 6115 Caixa VI-
(73) 

∙1512, agost 30 - Tarazona. L'arquebisbe Alfons d'Aragó al rei 

catòlic.  

6116 Caixa VI-
(74) 

∙1516, desembre 16 - Nàpols. Els súbdits de ... al rei Carles I.  6117 Caixa VI-
(75) 



∙1509, març 11 - Nàpols. El [comte] de Ribagorça al rei.  6118 Caixa VI-
(76) 

∙1509, març 11 - Nàpols. El [comte] de Ribagorça al rei. Informe 

militar.  

6119 Caixa VI-
(77) 

∙1509?, ?, 30 - Carta del [comte] de Ribagorça al rei.  6120 Caixa VI-
(78) 

∙1508, setembre 29 - Castillo-[Nuevo]. El [comte] de Ribagorça 

al rei catòlic.  

6121 Caixa VI-
(79) 

∙1508, octubre 3 - El conestable de Castella al rei catòlic.  6122 Caixa VI-
(80) 

∙1512, novembre 9  - [Sadova]. L'arquebisbe Alfons d'Aragó al 

rei catòlic.  

6123 Caixa VI-
(81) 

∙1512, desembre 4  - [Sadavo]. L'arquebisbe Alfons d'Aragó al 

rei catòlic.  

6124 Caixa VI-
(82) 

∙1512, desembre 9 - Carta de Juan de Bobadilla al rei catòlic.  6125 Caixa VI-
(83) 

∙1512, març 4 i 10- Venècia. Carta del comte de Cariate a 

l'ambaixador Pedro de Vich.  

6126 Caixa VI-
(84) 

∙1512, octubre 8 - Colonia. L'emperador Maximilià al virrei R. 

Cardona.  

6127 Caixa VI-
(85) 

∙1512, octubre 20 - Bugia. Carta de Daniel Pao al rei.  6128 Caixa VI-
(86) 

∙1512, agost 9 - Granada. Relació de fets entre nobles.  6129 Caixa VI-
(87) 

∙1512, setembre 15 - Bugia. Petició de Bautista Pasión al rei.  6130 Caixa VI-
(88) 

∙1512, abril 17 - Nàpols. El cardenal de Sorrento al rei.  6131 Caixa VI-
(89) 

∙1512, novembre 8 - Nàpols. El cardenal de Sorrento al rei.  6132 Caixa VI-
(90) 

∙1512, novembre 15 - Pamplona. El comanador de Castella al 

rei.  

6133 Caixa VI-
(91) 

∙1512, octubre 22 - San Juan Pie de Puerto. El comanador de 

Castella al rei.  

6134 Caixa VI-
(92) 

∙1512, octubre 15 - San Juan Pie de Puerto. El comanador de 

Castella al rei.  

6135 Caixa VI-
(93) 

∙1512, octubre 9 - San Juan Pie de Puerto. El comanador de 6136 Caixa VI-



Castella al rei.  (94) 

∙1512, setembre 28 - San Juan Pie de Puerto. El comanador de 

Castella al rei.  

6137 Caixa VI-
(95) 

∙1512, setembre 13 - San Juan Pie de Puerto. El comanador de 

Castella al rei.  

6138 Caixa VI-
(96) 

∙1512, setembre 13 - San Juan Pie de Puerto. El comanador de 

Castella al secretari Almazán.  

6139 Caixa VI-
(97) 

∙1512, febrer 17 - Nàpols. Document estès per Ladislao de 

Aquino. Recompensa de Gonzalo Fernández de Córdoba y de 

Herrera (Gran Capità)  

6140 Caixa VI-
(98) 

∙1513, abril 8 - Nàpols. Document estès per Ladislao de Aquino. 

Recompensa de Gonzalo Fernández de Córdoba y de Herrera 

(Gran Capità)  

6141 Caixa VI-
(99) 

∙1514, abril 24 - Nàpols. Document estès per Ladislao de 

Aquino. Recompensa de Gonzalo Fernández de Córdoba y de 

Herrera (Gran Capità)  

6142 Caixa VI-
(100) 

∙1514, abril 28 - Nàpols. Document estès per Ladislao de 

Aquino. Recompensa de Gonzalo Fernández de Córdoba y de 

Herrera (Gran Capità)  

6143 Caixa VI-
(101) 

∙1358, ... 4 - Carta de Pere III de Catalunya al batlle general de 

Catalunya, Jaume de Vallseca, ordenant que es compleixin les 

seves cartes en el cas de Pere Desbosc, i certes fitacions a 

Vilassar.  

6144 Caixa XI 

∙1359, març 2 - El rei Pere III de Catalunya mana al batlle 

general Berenguer d'Abella que faci complir la sentència que 

donava la jurisdicció sobre la casa del Cros, terme del castell de 

Vilassar, a Pere Desbosc en conflicte amb Joan Margarit.  

6145 Caixa XI 

∙1351, abril 2 - Carta del rei Pere III a Mallorca amb la notícia 

que els seus consellers Francesc Togores i Pere Desbosc els 

trametran de paraula algunes indicacions que han de creure i 

ajudar a complir.                     

6146 Caixa XI 

∙1366, juliol 31 - L'escrivà de ració de Pere III escriu a Ramon de 

Vilanova, tresorer del rei, per notificar que Pere Desbosch ha 

renunciat al seu ofici d'escrivà de ració i ha de rebre el seu 

6147 Caixa XI 



salari.                     

∙1367, gener 10 - Carta del rei Pere III a Pere Desvern 

convocant-lo a la ciutat de Lleida amb els seus homes a cavall.                     

6148 Caixa XI 

∙1367, gener 15- Carta del rei Pere III a Pere Desvern convocant-

lo amb els seus cavallers a Barcelona en comptes de Lleida com 

li havia manat en carta anterior, pel perill que significava el 

retorn de companyies franceses al seu país passant per 

Catalunya.                     

6149 Caixa XI 

∙1356, març 1 - Carta del rei Pere III a Pere Desbosc.                     6150 Caixa XI 

∙1355, octubre 10 - Carta del rei Pere III a Francesc de 

Sentmenat i Ferrer de Manresa, consellers, amb el manament 

de fer posar fites a les terres del castells de Sant Vicenç i de 

Vilassar, segons petició de Pere Desbosc.                     

6151 Caixa XI 

∙1381, maig 8 - Carta del rei Pere III assignant a Pere Desbosch 

2000 sous procedents dels feus dels comtats del Rosselló i la 

Cerdanya.                     

6152 Caixa XI 

∙1386, febrer 17 - Carta del rei Pere III a Miquel Desbosch amb 

el manament que en 10 dies faci definició de la seva jurisdicció 

sobre els homes de Vilassar.                     

6153 Caixa XI 

∙1420, gener 15 - Carta del rei Alfons el Magnànim a Joan 

Berenguer de Cartellà citant-lo a la ciutat de Tortosa el 15 de 

febrer.                     

6154 Caixa XI 

∙1424 - Carta de la reina Maria a Joan Berenguer de Cartellá.                     6155 Caixa XI 

∙1428, setembre 18 - Carta del rei Alfons a Jaume Bou i Jaume 

Gots, de Sant Pere Pescador, sobre la causa que mantenen 

contra Ponç de Caramany i la seva filla Elionor per la propietat 

d'un tros de terra a la dita parròquia.                     

6156 Caixa XI 

∙1429, setembre 25 - Carta del rei Alfons a batlles i veguers dels 

seus territoris, sobre els 1000 florins assignats a Ponç de Malla.                     

6157 Caixa XI 

∙1430- Memorial del que ha de dir Jaume Alemany de part del 

rei Alfons als barons, cavallers i gentils homes convocant-los 

contra el rei de Castella que vol invadir Catalunya.                     

6158 Caixa XI 

∙1431, maig 16  - Manament del tresorer reial de pagar a Joan 6159 Caixa XI 



Desbosc  4.200 sous jaquesos.                     

∙1460, setembre 27 - Carta del rei Joan II a Ponç de Malla 

convocant-lo a les properes corts que es celebraran a Lleida 

l'octubre del mateix any.                     

6160 Caixa XI 

∙1464, novembre 26 - Carta del rei Joan II a Pere Desbac 

anunciant-li l'arribada de Gregori Molgosa, enviat com a 

representant de les darreres Corts de Barcelona.                     

6161 Caixa XI 

∙1472, maig 5 - Carta del rei Joan II a [Margarida d'Avellaneda], 

esposa de Pere Desbac i de Rocabruna demanant-li que re el 

màxim nombre de peons per a la guerra.                     

6162 Caixa XI 

∙1472, novembre 12 - Carta del rei Joan II a Pere Desbac i de 

Rocabruna notificant-li que ja ha rebut el memorial que li ha 

tramès a través l'abat de Sant Pere de Rodes.                     

6163 Caixa XI 

∙1473, gener 6 - Carta del rei Joan II al capità Pere Desbac amb 

instruccions per intentar recuperar el comtat del Rosselló.                     

6164 Caixa XI 

∙1474, juliol 6 - Carta del rei Joan II a Pere Desbac de Rocabruna 

demanant-li ajuda militar per a la vila d'Arles, amenaçada pels 

francesos.                     

6165 Caixa XI 

∙1474, setembre 16 - Carta del rei Joan II a Pere Desbac 

notificant-li el nomenament de capità del Conflent al vescomte 

d'Èvol.                     

6166 Caixa XI 

∙1474, novembre 30 - Carta del rei Joan II al capità Pere Desbac 

amb instruccions sobre assumptes de guerra.                     

6167 Caixa XI 

∙1474, desembre 11 - Carta del rei Joan II a Pere Desbac fent-lo 

capità de Vilafranca de Conflent i encomanant-li la defensa i 

provisió de queviures de dita vila.                     

6168 Caixa XI 

∙1474, desembre 23 - Carta del rei Joan II al capità Pere Desbac 

justificant el retard en la paga dels 100 soldats que té 

mobilitzats.                     

6169 Caixa XI 

∙1475, febrer 8 - Carta del rei Joan II a Pere Desbosch i de 

Rocabruna felicitant-lo per la presa del Capdet Ramonet i 

demanant-li que envïi 100 càrregues de blat de Perpinyà a 

Castellnou.                     

6170 Caixa XI 



∙1475, desembre 25 - Carta del rei Joan II a Pere Desbosc i de 

Rocabruna sobre els 100 homes de reforç i els diners per pagar 

els soldats que li envia.                     

6171 Caixa XI 

∙1475, desembre 25 - Carta del rei Juan II a Pere Desbac avisant-

lo de l'arribada de l'abat de Sant Pere de Rodes amb notícies 

sobre el pagament dels soldats d'Arles i Vilafranca.                     

6172 Caixa XI 

∙1510, març 6 - Carta de Ferran el Catòlic a Joan Galceran 

Despapiol convocant-lo a les properes corts de Montsó.                     

6173 Caixa XI 

∙1519, abril 16 - Carta de Carles V i la reina Joana a Ponç de 

Malla convocant-lo a les Corts de Barcelona que es celebraran 

el maig d'aquell mateix any.                     

6174 Caixa XI 

∙1522, març 16 - Carta del rei Carles V a Francesc d'Oms agraint-

li els seus serveis per expulsar les tropes franceses de la 

Cerdanya.                     

6175 Caixa XI 

∙1524, agost 16 - Carta de l'emperador Carles V a Francesc 

Vilallonga demanant-li que rebi les instruccions que de part 

seva li donarà el capità general.                     

6176 Caixa XI 

∙1524, novembre 16 - Carta de Carles V sobre l'entrada de 

francesos en el comtat.                     

6177 Caixa XI 

∙1536, gener 18 - Carta del rei Carles V a Miquel de Cartellà 

demanant-li que es posi a les ordres del lloctinent general del 

Principat de Catalunya.                     

6178 Caixa XI 

∙1536, gener 18 - Carta del rei Carles V a Joan Fran... Per a que 

es posi a les ordres del lloctinent del Principat.                     

6179 Caixa XI 

∙1537, juny 16 - Carta de Carles V a Miquel de Cartellà, de 

Vidreres, convocant-lo a les corts de Montsó del proper mes de 

juliol.                     

6180 Caixa XI 

∙1539, juny 21 - Carta del rei Carles V a [Francesc] d'Oms per a 

que es posi a les ordres del governador de Perpinyà a causa dels 

enfrontaments que s'hi han produït amb els soldats.                     

6181 Caixa XI 

∙1542, abril 5 - Carta del rei Carles V convocant a Miquel de 

Cartellà, de Vidreres, a les corts de Montsó de proper mes de 

maig.                     

6182 Caixa XI 



∙1508, març 4 - Cartell de deseiximent de Bernat de Comas,en 

resposta al que va enviar Miquel de Cartellà.                     

6183 Caixa XI 

∙1509, maig 16 - Cartell de deseiximent de Miquel de Cartellà a 

Galceran Llor.                     

6184 Caixa XI 

∙1509, maig 16 - Cartell de deseiximent de Miquel de Cartellà a 

Baldiri Agullana.                     

6185 Caixa XI 

∙1509, maig 16 - Cartell de Miquel Cartellà a Ramon Xatmar, 

sobre els seus enfrontaments amb els Camós.                     

6186 Caixa XI 

∙1509, maig 16 - Cartell de Miquel de Cartellà a Ramon de 

Xatmar sobre els seus enfrontaments amb els Camós.                     

6187 Caixa XI 

∙1509, maig 26 - Cartell de Baldiri i Rafael Agullana, pare i fill, en 

resposta a un desafiament de Miquel de Cartellà.                     

6188 Caixa XI 

∙1509, maig 26 - Girona. Cartell de Galceran Loz.                     6189 Caixa XI 

∙1509, maig 26 - Cartell de deseiximent de Juanot Agullana a 

Miquel Cartellà.                     

6190 Caixa XI 

∙1511, desembre 31 - Cartell de resposta al deseiximent de 

Francesc Gilabert contra Miquel Sarriera.                     

6191 Caixa XI 

∙1521, desembre 4 - Cartell de Gaspar Burguès de Santcliment 

adreçat a Joan de Gualbes pel matrimoni de la seva filla Isabel.                     

6192 Caixa XI 

∙1507, novembre 6 - Cartell de Miquel de Cartellà contra Joan i 

Bernat de Camós.                     

6193 Caixa XI 

∙15..?, abril 1 - Cartell de Miquel de Cartellà contra Bernat de 

Camós.                     

6194 Caixa XI 

∙15..?, abril 1 - Cartell de Miquel de Cartellà contra Bernat de 

Camós.                     

6195 Caixa XI 

∙1514, octubre 14 - Cartell de desafiament de Joanot Alemany i 

Ramon Sagarriga al vescomte de Rocabertí.                     

6196 Caixa XI 

∙1508, març 3 - Miquel de Cartellà respon a Joan de Camós pel 

cartell que ha penjat a la porta de l'església de Maçanet, i 

l'acusa de diversos delictes.                     

6197 Caixa XI 

∙1459, maig 5 - Ramon Dusai, doctor en drets i canonge de 6198 Caixa XI 



Barcelona,ordena als preveres de la diòcesi que citin a Bernat 

Munt, mercader de Barcelona per a que testifiqui en la causa 

per legitimació de Berenguer Martí.                     

∙1513, agost 4 - Joan Granell, apotecari, firma rebut a Caterina 

Papiol de les 3 lliures i 5 sous que li ha donat en paga de 

diverses medicines.                     

6199 Caixa XI 

∙1521, desembre 28 - Pere Rabassa, procurador de Bernat 

Loteres, paborde de la Seu de Barcelona i curador de Rafael 

Rabassa, beneficiat del segon benefici sots invocació de Sant 

Salvador, també dit de l'Espina, en la seu de Barcelona, 

reconeix haver rebut de Perot Clariana, doctor, 27 sous com a 

cens d'un hort que té el dit Clariana prop del Carme pel dit 

benefici.                     

6200 Caixa XI 

∙1510, setembre 20 - València. Certificat del metge Dr. Joan 

Trilles de la malaltia de Casildo Lluquí.  

6866 Caixa IX  

∙1603, gener 2 - Carta d'embarcament d'Antonio Bottaccio que 

transporta a compte seu, de Niça a València, en el vaixell Santa 

Caterina, una càrrega de paper fi i bresca.  

6867 Caixa IX 

∙1603, maig 9 - Els germans Luigi, Antonio i Bartolomeo 

Bottaccio nomenen procurador seu a Barcelona Jacobum 

Gratianum, per tal que recuperi tot allò que es va salvar del 

naufragi del vaixell Santa Caterina que portava una càrrega de 

paper i altres mercaderies cap a València.     

6868 Caixa IX 

∙1603, desembre 17 - Marsella. Procura de Pedro de Ramezano, 

mercader de Marsella, a favor de Jacobum Gratianum, per 

recuperar les mercaderies del vaixell Santa Caterina que va 

sortir de Niza cap a València i que va naufragar al port de 

Barcelona, amb la seva càrrega de paper.                    

6869 Caixa IX 

∙1603, agost 25 - Jaume Baruta, espaser de València, nomena 

procurador seu a Joan Roure, mercader de València, per cobrar 

certa quantitat que li ha de donar el seu germà per l'herència 

d'Elionor Miralles.                    

6870 Caixa IX 

∙1606, setembre 16 - València. Procura de Jeroni Natjar, convers 

d'Oliva, que està a la presó de la Inquisició, a favor d'Alonso 

Alcalà, mercader d'Oliva, per a que li cobri uns sacs que ha 

6871 Caixa IX 



venut a Saragossa i Barcelona.                    

∙1606, octubre 25 - El veguer de Barcelona, Lluís de Gualbes, fa 

un requeriment a Joan Castellar, procurador de Pere Pla, 

carnisser de Calella, per a que pagui a Rafael Nadal, mercader 

de Girona, certa quantitat que li deu i que es va comprometre a 

pagar.                    

6872 Caixa IX 

∙1608, març 21 - Procura de Medard Saportella i Paula, cònjuges 

de Montsó, a favor de Damià Joan Reguer i Francesc Pomareda 

per a la venda d'un censal per pagar les despeses de l'entrada al 

monestir de Jonqueres de Rafaela de Saportella.                    

6873 Caixa IX 

∙1608, desembre 1 - Carta de crèdit dels jurats d'Arbeca per la 

suma de 100 lliures en sucres, drogues i confitures per a la 

botiga de Jeroni Gili, apotecari d'Arbeca.                    

6874 Caixa IX 

∙1610, març 31 - Pedro Gerónimo Gualtero, genovès de 

Saragossa, nomena procuradors seus els mercaders Jeroni i 

Ambrosio Negroto, residents a Barcelona per a cobrar uns 

deutes que tenen amb ell els cònjuges Martín Despes i 

Estefania de Castro i de Cervelló.                    

6875 Caixa IX 

∙1593, febrer 4 - Certificat de la subrogació de la causa pia 

instituïda per Joan Jornet en favor del convent de Sant Agustí 

de Barcelona.                    

6876 Caixa IX 

∙1611, setembre 14 - Joan Vanoverschie, soldat belga que viu a 

València, nomena procurador seu a Jaume Pelero, mercader de 

la dita ciutat, per a cobrar certa quantitat que li deu Andreu 

Amorós, mercader de Cambrils.                    

6877 Caixa IX 

∙1618, març 9 - Francesc Mallent, notari, reconeix a Ramon 

Domènech i Abaragó, fill de Joana Abaragó, que va comprar un 

esclau sarraí com a procurador de la seva mare.                    

6878 Caixa IX 

∙1618,gener 30 - Procura que fa Sebastià Gasini en favor del seu 

fill Alexandre.                    

6879 Caixa IX 

∙1619, juny 18 - Requeriment judicial que fa el veguer de 

Barcelona a Pau Oriussa, pagès de Caldes de Montbui pel 

pagament d'un deute que té amb Pau Claper, prevere de Santa 

Maria del Mar.                    

6880 Caixa IX 



∙1620, març 23 - Procura que fa Francesc Cerneso en favor dels 

germans Jaume i Joan Baptista de Negro, residents a Barcelona.                    

6881 Caixa IX 

∙1620, març 23 - Procura que fa Joan Francesc Moyran, 

mercader de Gènova, en favor de Montserrat Mora, ciutadà de 

Barcelona per a recuperar del patrons Claudi Barnat i Joan 

Richart, d'Arlès, les 4.740 lliures que portaven en la seva barca 

que feia camí de València a Itàlia passant per Barcelona i 

Marsella.                    

6882 Caixa IX 

∙1620, agost 20 - Pedro Mª Moyran, mercader de Gènova, com 

a procurador dels germans Giacomo i Giovanni Angelo Morteo 

(?), nomena procurador el seu germà Joan Francesc Moyran.                    

6883 Caixa IX 

∙1767, novembre 8 - Carta de Fr. Gregorio del Carmelo a Manuel 

de Roda, ministre de Gràcia i Justícia de Carles III.                    

6884 Caixa IX 

∙1245-1598 - Barcelona. 26 documents del monestir de Santa 

Clara de Barcelona.                     

6885 
 

Caixa XI 

∙6 agost 1436 - 16 febrer 1476 - Barcelona. Escuela Luliana. 1. 

Comptes (1436) 2.Capbreu dels censals que rep el lector de 

l'escola del reverent mestre Ramon Luyl (Llull) en Barcelona 

(1460) 3.Capbreu dels censals que rep el lector de l'Escola del 

Reverent mestre Ramon Llull en Barcelona (1460-62) 4. Rebut 

(s. XV) 5. Deutes de la taula de canvi de Barcelona (s. XV) 6. 

Rendes de diferents monestirs (s.d.)                    

6886 Caixa IX 

∙1435 -1436, abril 10 - Barcelona. Registre de rebudes i dates de 

J. Lull com a síndic de la ciutat de Barcelona per anar a les corts 

de Montsó.                    

6887 Caixa IX 

∙S. XV - Memorial del consellers de Barcelona amb instruccions 

donades a Galceran Dusay, Joan Bussot, Joan Llull i Bonanat 

Pere per entrevistar-se amb el rei en nom de la ciutat i fer-li una 

sèrie de peticions.                    

6888 Caixa IX 

∙1436? - Instruccions dels consellers de Barcelona donades als 

missatgers Joan Llull, Antoni Pujada i Bonanat Pere que van a 

veure al rei Alfons a Nàpols.                    

6889 Caixa IX 

∙[1432-1458] - Carta dels consellers de Barcelona al rei Alfons IV 

que és a Nàpols, demanant-li que vingui a Barcelona.                    

6890 Caixa IX 



∙[1432-1458] - Carta dels ambaixadors Joan Llull i Bernat Sapila 

als Consellers de Barcelona donant compte de la seva 

ambaixada al rei Alfons V a Nàpols.                    

6891 Caixa IX 

∙[S. XV] - Còpia del document d'acceptació que fa el fill de Joan 

Llull i de Maria de les condicions del testament del seu pare, fet 

el 1438, juliol 21.                    

6892 Caixa IX 

∙1471, abril 20 - Nota sobre la venda d'un censal que van 

realitzar els tutors de Maties Alzina, fill de Martí Alzina, 

mercader difunt, a Joan Llull i d'altres, administradors de 

l'escola de Mestre Ramon Llull. La nota especifica que el censal 

es va lluir el 20 d'agost de 1473.                    

6893 Caixa IX 

∙1479, setembre 22 - Carta del rei Ferran en la que explica que 

els germans Guerau i Guillem Llull, difunts, habitants a Sàsser, 

posseïen unes viles a Sardenya (Sorso, Oruspe, Sennori, Tanaga) 

de les que foren desposseïts per les guerres i després el rei 

Alfons IV les va donar a Antoni Sunyer. Reclamades per Romeu 

Llull, li foren atorgades en sentència de l'Audiència de la que 

Llull demanava l'execució. El rei Ferran (el Catòlic), convoca els 

hereus d'Antoni Sunyer a presentar-se a l'Audiència per 

resoldre definitivament aquest assumpte.                    

6894 Caixa IX 

∙1509, novembre 1 - Testament de Galceran Tomàs Lull, fill de 

Romeu Llull i de Joana.                    

6896 Caixa IX 

∙1542, abril 5 - Carta del rei Carles V d'Espanya convocant 

Galceran Tomàs Lull a corts a Montsó.                    

6898 Caixa IX 

∙1555, maig 23 - Carta de Joan Quintana a Galceran Pau Lull 

amb assumptes dels seus negocis i notícies de l'elecció de nou 

Papa.                    

6899 Caixa IX 

∙1555, juny 20 - Carta de Joan Quintana a Galceran Pau Llull 

amb notícies de la política italiana del rei Carles I.                    

6900 Caixa IX 

∙1555, maig 16 - Carta de Joan Quintana a Galceran Pau Llull 

sobre assumptes de negocis, de política internacional i d'elecció 

de Papa.                    

6901 Caixa IX 

∙1479, setembre 22 - Carta executòria de la sentència reial 

sobre la propietat de les viles de Sardenya que pertanyien a la 

6903 Caixa IX 



família Llull.                    

∙1609, juliol 30 - Carta de Joan de Sentmenat al rei, en nom dels 

diputats de Catalunya, demanant que no es treguin del 

Principat Llorenç Roig i Miquel Palomeres, presos a Tortosa.                    

6907 Caixa IX 

∙1609, juliol 30 - Carta de Joan de Sentmenat, ambaixador dels 

diputats de Catalunya, al rei, demanant que no es treguin de 

Catalunya els dos delinqüents presos a Tortosa.                    

6908 Caixa IX 

∙1613, agost 15 - Cristòfol Rossell, comissari reial, reconeix 

haver rebut de Francesc Sullà d'Àger, governador del comtat 

d'Erill i de la baronia d'Orcau, 62 panys de pedrenyals, 11 

canons de 4 pams amb els seus claus, cargols i ganxos, que els 

particulars de la baronia d'Orcau van dipositar complint el 

precepte del dit governador.                    

6909 Caixa IX 

∙1612, setembre 14 - El governador del comtat d'Erill i baronia 

d'Orcau, Francesc Sullà, recull les armes dels particulars de la 

baronia, i fa relació de tots els homes que lliuren els seus 

pedrenyals.                    

6910 Caixa IX 

∙1613, agost 31 - Carta del comte d'Erill al rei sobre la recollida 

de pedrenyals en els seus dominis.                    

6911 Caixa IX 

∙1613, novembre 30 - Carta del marquès d'Almazán al rei sobre 

la persecució de bandolers.                    

6912 Caixa IX 

∙1613, desembre 22 - Carta al rei del comte d'Ossona sobre la 

persecució de bandolers.                    

6913 Caixa IX 

∙1614, maig 17 - Carta de fr. José Serrano a "Vuestra Señoría 

Ilustrísima" sobre un informe que ha fet al rei descrivint la 

situació de Catalunya.                    

6914 Caixa IX 

∙1615, gener 20 - Carta de fr. Joan Jeroni Sahera a Felip Tallada 

explicant les malifetes de mossèn Marc Antoni Vallès, ajudant 

seu a la rectoria de La Jana (Maestrat) on va deixar prenyada la 

seva serventa.                    

6915 Caixa IX 

∙1615, febrer 10 - Carta del rei al bisbe de Tortosa sobre castigar 

al prevere Marc Antoni Vallès, ajudant del rector de La Jana 

(Maestrat) per haver prenyat una donzella.                    

6916 Caixa IX 

∙1615, abril 11 - Carta al rei de fr. Martí de Ferreira, castellà 6917 Caixa IX 



d'Amposta, demanant que no perdoni els culpables de la 

rebel·lió d'Ulldecona.                    

∙1615, juliol 14 - Fr. Martí de Ferreira, castellà d'Amposta, escriu 

al rei sobre els inconvenients de la unió que es va fer a la batllia 

de Miravet per combatre els bandolers i descriu la situació a 

Catalunya, dividida entre nyerros i cadells.                    

6918 Caixa IX 

∙1615, juliol 16 - Carta del bisbe de Tortosa al rei sobre les 

acusacions contra Marc Antoni Vallès, ajudant del rector de La 

Jana (Maestrat).                    

6919 Caixa IX 

∙[1615] - Relació enviada al rei de la causa contra Marc Antoni 

Vallès, acusat d'estupre, de moneda falsa i de protegir 

bandolers.                    

6920 Caixa IX 

∙[1615] - Relació dels excessos de Mn. Marc Antoni Vallès que fa 

el rector de La Jana (Maestrat)                    

6921 Caixa IX 

∙1615, octubre 25 - Carta del Governador de Catalunya, Alexos 

de Marimon, adreçada a "don Francisco", sobre les seves 

accions contra els bandolers, entre els quals s'esmenta 

Tallaferro i Carles Alemany.                    

6922 Caixa IX 

∙1615, novembre 28 - Carta del bisbe de Tortosa al rei narrant 

els enfrontaments entre nyerros i cadells ajudats de bandolers, 

per les terres d'Ulldecona.                    

6923 Caixa IX 

∙1616, gener 18 - Carta al rei del governador de Catalunya, 

Alexos de Marimon, sobre accions contra els bandolers a 

Catalunya.                    

6924 Caixa IX 

∙1616, gener 19 - Carta del governador de Catalunya, Alexos de 

Marimon, al rei sobre accions contra els bandolers a Catalunya.                    

6925 Caixa IX 

∙1616, gener 27 - Carta del governador de Catalunya, Alexos de 

Marimon, al rei sobre l'alliberament del bandoler J. Domènec 

Salayet de la presó de Tortosa.                    

6926 Caixa IX 

∙1616, gener 25 - El bisbe de Tortosa escriu al rei per explicar-li 

el cas del canonge Josep Jordan que havia deixat prenyada una 

monja de Santa Clara i que havia estat alliberat per la força de 

la presó episcopal.                    

6927 Caixa IX 

∙1616, gener 30 - Carta del governador de Catalunya, Alexos de 6928 Caixa IX 



Marimon, al rei, queixant-se de les accions d'Alexandre 

d'Alentorn contra els seus intents de perseguir lladres i 

bandolers.                    

∙1616, febrer 2 - Carta del capítol de la seu de Tortosa al 

governador de Catalunya sobre l'atac rebut pel palau episcopal 

de Tortosa on algú va tirar una arcabussada a la finestra de la 

cambra on dormia el bisbe.                    

6929 Caixa IX 

∙1616, febrer 6 - Carta del governador de Catalunya, Alexos de 

Marimon, al rei sobre els bandolers i el cas de l'arcabussada 

tirada al bisbe de Tortosa.                    

6930 Caixa IX 

∙1616, febrer 29  - El duc d'Alburquerque avisa de la seva 

partida cap a Catalunya.                    

6931 Caixa IX 

∙1616, abril 8 - Carta del duc d'Alburquerque al rei donant 

notícia del que ha fet a Tortosa.                    

6932 Caixa IX 

∙1616? - El duc d'Alburquerque, virrei de Catalunya, escriu carta 

al rei a favor del seu secretari Diego de Ambursea.                    

6933 Caixa IX 

∙1429, agost 26 - 1446, desembre 24 - Carta del bisbe de 

Mallorca, Gil Sánchez Muñoz, a Joan Olzina.                    

6934 Caixa IX 

∙1558,desembre 19 - Carta del bisbe de la Seu d'Urgell al seu 

capítol, sobre l'ardiaca Camps.                    

6935 Caixa IX 

∙1609, gener 28 - Tarragona. Carta de l'arquebisbe de 

Tarragona, Joan Vique, als procuradors generals de la província 

per tal que passin comptes en relació a les imposicions del 

subsidi i l'excusat.                    

6936 Caixa IX 

∙1621, abril 8 - Carta del bisbe de Jaca, Luis Díaz Aux de 

Armendáriz al capítol [d'Urgell] sobre la constitució del nou 

bisbat de Solsona.                    

6937 Caixa IX 

∙1630, març 9 - Carta del bisbe de Solsona al corregidor de 

Sòria.                    

6938 Caixa IX 

∙1630, juliol 16 - Carta del bisbe de Solsona.                    6939 Caixa IX 

∙1630, febrer 9 - Carta del bisbe de Solsona a Diego Faxardo.                    6940 Caixa IX 

∙1630, febrer 18 - Carta del bisbe de Solsona al llicenciat Diego 6941 Caixa IX 



Faxardo.                    

∙1630, febrer 22 - Carta del bisbe de Solsona [al corregidor]                    6942 Caixa IX 

∙1630, març 21 - Carta del bisbe de Solsona a Diego Faxardo.                    6943 Caixa IX 

∙1630, juny 4 - Carta del bisbe de Solsona [a Diego Faxardo]                    6944 Caixa IX 

∙1631, gener 3 - Carta del bisbe de Solsona [al corregidor]                    6945 Caixa IX 

∙1677, desembre 15 - Solsona. Document d'ordinació sacerdotal 

de primera tonsura fet pel bisbe de Solsona a Josep Flix, de 

Tàrrega.                    

6946 Caixa IX 

∙1807, juliol 6 - Carta del bisbe de Solsona, Pere Nolasc, a 

Ramon Nonat de Jover.                    

6947 Caixa IX 

∙1621, novembre 29 - Madrid. Súplica del marquès d'Alcañices 

al rei.  

6948 Caixa XI 

∙1625, març 21 - Barcelona. Carta del marquès d'Almazán.                     6949 Caixa XI 

∙1624, agost 20 - Barcelona. Carta del marquès de Pallars. 

Cardona.                     

6950 Caixa XI 

∙1626, agost 8 - Girón, Hdo., carta-recomanació.                     6951 Caixa XI 

∙1629, maig 28 - El marquès dels Vélez a Diego Faxardo.                     6952 Caixa XI 

∙1641, gener 28 - Sant Feliu. El marquès de los Vélez a Andrés 

Arias.                     

6953 Caixa XI 

∙1645, agost 1 - Saragossa. Fernando Ruiz, secretari del rei, al 

comte de Linares.                     

6954 Caixa XI 

∙1662, maig 5 - Sarrovilas. Carta del duc de Medina-Sidonia a J. 

Guzmán.                     

6956 Caixa XI 

∙1687, abril 19 - Madrid. El marquès de los Vélez al comte de 

Paredes.                     

6957 Caixa XI 

∙1688, març 7 - Barcelona. El marquès de Leganés, ordre per 

galeres.                     

6958 Caixa XI 

∙1585, juny  - Gandia. El duc de ..., pagaré.                     6959 Caixa XI 

∙1585, octubre 9 - Gandia. El duc de ..., compra.                     6960 Caixa XI 



∙1587, maig 20 - Gandia. El duc de ..., comanda.                      6961 Caixa XI 

∙1587, setembre 16 - Gandia. El duc de ..., carta.                     6962 Caixa XI 

∙1592, juliol 12 - El duc de Gandia, carta.                     6963 Caixa XI 

∙1592, agost 12 - El duc de Gandia, almoina.                     6964 Caixa XI 

∙1594, novembre 26 - El duc de Gandia, carta.                     6965 Caixa XI 

∙1595, febrer 7- juliol 15 - Ordre de pagament del duc de.  

Gandia en favor del seu fill Carles de Borja, marquès de 

Llombai, i d'aquest en favor de Joan Peris.   

6966 Caixa X 

∙[1596?], setembre 2 - Castelló. La duquessa de Gandia, carta. 

Caixa X 

6967 Caixa X 

∙ S. XVI, finals  - Esborrany de carta de la duquessa de Gandia. 

Caixa X 

6968 Caixa X 

∙S. XVI, 29 abril - Carta de la duquessa de Gandia. Caixa X 6969 Caixa X 

∙S. XVI ,30 setembre  - Palau [Madrid], duquesa de Gandia. 

Caixa X 

6970 Caixa X 

∙ finals s. XVI  - Carta de la duquessa de Gandia. Caixa X 6971 Caixa X 

∙1593, gener 23 - Gandia. Duquessa de Gandia, carta pagaré. 

Caixa X 

6972 Caixa X 

∙1593, març 13 - Gandia. Duquessa de Gandia, carta. Caixa X 6973 Caixa X 

∙1594, setembre 3 - Gandia. Duquessa de Gandia, carta de 

pagament. Caixa X 

6974 Caixa X 

∙1600, novembre 18 - Alcalà. Duquessa de Gandia, carta. Caixa 

X 

6975 Caixa X 

∙1622, juny 13 - Madrid (?). Duquessa de Gandia, carta. Caixa X 6976 Caixa X 

∙1625, octubre 21 - Madrid (?). Duquessa de Gandia, carta. 

Caixa X 

6977 Caixa X 

∙1625, maig 12 - La duquessa de Gandia al secretari del rei. 

Caixa X 

6978 Caixa X 

∙1626, març 28 - La duquessa de Gandia. Carta de recomanació. 6979 Caixa X 



Caixa X 

∙[1626], gener 10 - Madrid. Duquessa de Gandia, carta. Caixa X 6980 Caixa X 

∙1626, abril 4 - Madrid. Duquessa de Gandia, carta-

recomanació. Caixa X 

6981 Caixa X 

∙1626, juny 9 - Palau [Madrid]. Duquessa Gandia, carta. Caixa X 6982 Caixa X 

∙1626, gener 14 - Madrid. Duquessa de Gandia, carta. Caixa X 6983 Caixa X 

∙1626, maig 24 - Palau [Madrid]. Duquessa de Gandia, carta. 

Caixa X 

6984 Caixa X 

∙1626, juny 15 - Palau [Madrid]. Duquessa de Gandia, carta. 

Caixa X 

6985 Caixa X 

∙1627, abril 30 - Madrid. Duquessa de Gandia, carta. Caixa X 6986 Caixa X 

∙1627, octubre 23 - Palau [Madrid]. Duquessa de Gandia, carta. 

Caixa X 

6987 Caixa X 

∙1596, desembre 24 - Gandia. Duc comte d'Oliva, carta de 

pagament (besnét S. Francisco de Borja) . Caixa X 

6988 Caixa X 

∙1596, octubre 5 - Gandia. Duc comte d'Oliva, carta. Caixa X 6989 Caixa X 

∙1596, juny 8 - Oliva. Duquessa comtessa d'Oliva, carta. Caixa X 6990 Caixa X 

∙1596, juny 15 - Oliva. Duquessa comtessa d'Oliva, carta. Caixa 

X 

6991 Caixa X 

∙1596, maig 23 - Oliva. Duquessa comtessa d'Oliva, carta. Caixa 

X 

6992 Caixa X 

∙1596, juny 31 - Oliva. Duquessa comtessa d'Oliva, carta. Caixa 

X 

6993 Caixa X 

∙1597, maig 9 - Oliva. Comte duc d'Oliva, carta de pagament. 

Caixa X 

6994 Caixa X 

∙1597, febrer 5 - Cullera. Fragment de carta del comte duc 

d'Oliva. Caixa X 

6995 Caixa X 

∙1597, febrer 5 - Cullera. Comte duc d'Oliva, Pagament. Caixa X 6996 Caixa X 

∙1597, maig 8 - Madrid. Comte duc d'Oliva, carta de pagament 6997 Caixa X 



∙1597, setembre 11 - Tunis. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 6998 Caixa X 

∙1597, setembre 13 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta de 

pagament. Caixa X 

6999 Caixa X 

∙1597, gener 8 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta de pagament. 

Caixa X 

7000 Caixa X 

∙1599, gener 29 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7001 Caixa X 

∙1612, gener 4 - Càller. Comte duc d'Oliva i de Borja, albarà. 

Caixa X 

7002 Caixa X 

∙1619, agost 2? - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta a 

l'administrador. Caixa X 

7003 Caixa X 

∙1622, agost 16 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7004 Caixa X 

∙1622, febrer 21 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7005 Caixa X 

∙1623, novembre 26 - Albalate. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa 

X 

7006 Caixa X 

∙1625, octubre 27 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7007 Caixa X 

∙1625, desembre 24 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7008 Caixa X 

∙1625, novembre 8 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta de 

pagament. Caixa X 

7009 Caixa X 

∙1625, juny 3 - Gandia.. Comte duc d'Oliva, carta de pagament. 

Caixa X 

7010 Caixa X 

∙1626, desembre 19 - Gandia. Duquessa d'Oliva a la comtessa 

d'Olivares. Caixa X 

7011 Caixa X 

∙1626, octubre 12 - Castelló. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7012 Caixa X 

∙1626, setembre 16 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7013 Caixa X 

∙1626, octubre 29 - Castelló. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7014 Caixa X 

∙1633, març 29 - Gandia. Duquessa d'Oliva, carta domèstica. 

Caixa X 

7015 Caixa X 

∙S. XVII  - Carta familiar de la duquessa de Gandia. Caixa X 7016 Caixa X 

∙1634, agost 13 - Carta de la duquessa de Gandia a la seva filla. 7017 Caixa X 



Caixa X 

∙1634, maig 13 - Castelló. Duquessa de Gandia al seu fill. Caixa X 7018 Caixa X 

∙1641, juliol 28 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7019 Caixa X 

∙1643, juliol 4 - Gandia. Comte duc d'Oliva, document 

comptable. Caixa X 

7020 Caixa X 

∙1643, agost 5 - Gandia. Comte duc d'Oliva, document 

comptable. Caixa X 

7021 Caixa X 

∙1643, octubre 31 - Gandia. Comte duc d'Oliva, document 

comptable. Caixa X 

7022 Caixa X 

∙1644, maig 4 - Gandia. Comte duc d'Oliva, document 

comptable. Caixa X 

7023 Caixa X 

∙1644, maig 7 - Gandia. Compte duc d'Oliva, document 

comptable. Caixa X 

7024 Caixa X 

∙1644, febrer 1 - Gandia. Comte duc d'Oliva, document 

comptable. Caixa X 

7025 Caixa X 

∙1651, juliol 9 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta. Caixa X 7026 Caixa X 

∙1663, març 20 - Gandia. Comte duc d'Oliva, carta de pagament. 

Caixa X 

7027 Caixa X 

∙1664, agost 29 - Gandia. El marquès de Llombai, carta de 

pagament. Caixa X 

7028 Caixa X 

∙1630, gener 25 - Gandia. L'administrador de la duquessa de 

Gandia. Caixa X 

7029 Caixa X 

∙1630, juny 11 - Gandia. L'administrador de la duquessa, 

comptes. Caixa X 

7030 Caixa X 

∙ S.D. - El rei Alfons V confirma els privilegis atorgats per Pere III 

el 1387 a diverses viles properes a Morella per a que es puguin 

agregar per a la seva defensa.  

7031 Caixa XI 

∙1ª meitat s. XVI - Carta de la mare de Lluís Candora suplicant 

pel seu fill.                     

7282 Caixa XI 

∙1730-1731 - Testament de Francesc Darder i institució de l'obra 8362 Caixa XI 



pia per a assistència de les dones malaltes de l'Hospital de la 

Santa Creu.                     

∙1529, juliol 27 - El rei Carles V d'Espanya proposa al Papa a 

Diego Álvarez Osorio com a bisbe de Nicaragua.                     

8364 Caixa XI 

∙[S. XVIII] - Berga. Estat de les fàbriques establertes al partit de 

Berga, corregiment de Manresa: Berga, Bagà, Pobla de Lillet, 

Gósol, Casserres, Borredà, Gironella i Merlès.  

8365 Perg.332 

∙1793, juny 25 - L'intendent de Catalunya, J.M. de Indart, 

notifica a Josep de Barbosa (Manresa) l'edicte de prohibició 

d'extracció de llanes.                     

8366 Caixa XI 

∙1793, juny 25 - L'intendent de Catalunya Juan Miguel de Indart 

notifica a Josep de Barbosa l'edicte sobre la utilitat de tres 

màquines de cardar, despepitar i filar cotó construïdes per 

Salvador Pallerola i Manuel Flotats per tal que en doni 

publicitat.                     

8367 Caixa XI 

∙1793, novembre 12 - L'intendent de Catalunya, Juan Miguel de 

Indart, notifica a Josep de Barbosa (Manresa) els edictes sobre 

importació de mussolines per a que els hi doni publicitat.                     

8368 Caixa XI 

∙1444, gener 23 - Galceran de Requesens, governador de 

Catalunya, cita a l'abadessa del monestir de Santa Maria del 

Pedregal a presentar-se davant seu juntament amb el veguer de 

Tàrrega i el seu assessor en la causa de pau i treva que 

segueixen contra Constança, vídua de Joan Carnicer i Guillem 

Muntada, de Tàrrega.                     

8370 Caixa XI 

∙1531, desembre 31 - Miquel Joan Gralla i Francesc Gralla i 

Desplà, consellers i mestres racionals, certifiquen a Rodrigo 

Celdran, escrivà de ració de la reina i de l'emperador Carles, el 

nomenament que van fer de Gonçal de la Cambra, notari de 

Barcelona, com a mestre racional i de Joan de Cotxa, en 

coadjutor de l'ofici de mestre racional el 1530.                     

8371 Caixa XI 

∙1577, setembre 22 - Petició de l'hàbit de l'orde de Santiago 

adreçada al marquès de Aguilar.                     

8372 Caixa XI 

∙1623, octubre 11 - Instruccions donades pel rei al llicenciat 

Diego Fajardo per a la investigació dels culpables en la pèrdua 

8373 Caixa XI 



de les galeres de Catalunya.                     

∙1645, agost 2 - Carta del rei al comte de Linares amb 

instruccions sobre la guerra a Catalunya i el moviment de les 

galeres cap a Barcelona.                     

8374 Caixa XI 

∙1656, agost 12 - Inventari dels béns d'Alex Massager, mercader 

i ciutadà de Barcelona, ordenat per la seva vídua Eulàlia 

Massaguer i Ferrer.                     

8375 Caixa XI 

∙1704, juny 7 - Carta de l'Arxiduc Carles al conseller en cap de 

Barcelona, Francesc Costa, agraint-li l'ajuda que ofereix al 

comte de Darmstadt que ha arribat a la ciutat amb l'armada.                     

8376 Caixa XI 

T∙1754, març 30 - estament de Joan Matas i Cuyàs, sabater de 

Barcelona.                     

8377 Caixa XI 

∙1773, gener 22 - Títol d'apotecari concedit pel tribunal del 

Prothomedicato de Catalunya a Joan Baptista Forga i González 

(Les Bordes, Vall d'Aran) per a que pugui tenir apotecaria 

oberta en qualsevol ciutat o vila del Principat.                     

8378 Caixa XI 

∙1797, febrer 21 - Instància d'Arnaldo Rouan, comerciant de 

fustes francès, demanant la finalització ràpida i sense 

apel·lacions de les cinc causes que té pendents, oferint, a canvi, 

un préstec a la Reial Hisenda per a la construcció d'una fàbrica 

de bales i bombes a la Seu d'Urgell.                     

8379 Caixa XI 

∙1797, octubre 13 - Instància d'Arnaldo Rouan sobre la 

finalització d'una causa pendent davant l'Alcalde Major de 

Barcelona contra Ramon Prats.                     

8380 Caixa XI 

∙1702, novembre 28 - El bisbe de Barcelona Benet de Sala emet 

un certificat sobre la relíquia procedent de les santes 

vestimentes de Sant Oleguer, donada a Francesc Costa, doctor 

en Medicina de Barcelona.                     

8381 Caixa XI 

∙1728, juny 14 - Nomenament de Josep Costa i Boneu com a 

síndic de la ciutat de Barcelona.                     

8382 Caixa XI 

∙1713, gener  - Josep Rifós, doctor en decrets de la seu de 

Barcelona i vicari general, dóna llicència a Francesc Costa i 

Eufràsia Romeu, cònjuges, per celebrar una missa diària en el 

seu oratori privat, a causa de la malaltia que els impedeix 

8383 Caixa XI 



assistir a l'església.                     

∙1527, abril 14 - Carta de l'impressor Joan Rosenbach al capítol 

de la Seu d'Urgell sobre l'obra que els està imprimint.                     

8701 Caixa XI 

∙1440 - Cervera. Constitució companyia Escola.  8923 Caixa I 

∙1048 - Guifred, bisbe de Besalú estableix a R. Miró, a la 

condamina de Brugerols.     

9112 Caixa I 

∙1137, maig 31 - Ramon Berenguer, comte de Barcelona, mana 

respectar de tota violència l'església de Besalú.     

9113 Caixa I 

∙1017, febrer  - Bernat, comte de Besalú, crea un bisbat a Besalú 

i el dota.     

9114 Caixa I 

∙1074 - Bernat, comte de Besalú, dóna al monestir de Besalú el 

delme de la moneda.     

9115 Caixa I 

∙999, març 28 - Bernat, comte de Besalú, dóna a Sant Genís i 

Sant Miquel de Besalú diversos alous en el comtat de Besalú.     

9116 Caixa I 

∙977 - Miró, bisbe de Girona i comte de Besalú, i els seus 

germans Oliba i Seniofred, funden el monestir de Sant Pere de 

Besalú i li fan diverses donacions.     

9117 Caixa I 

∙1026 - El comte Guillem dóna a Sant Genís, Sant Miquel i Sant 

Esteve en el castell de Besalú.     

9118 Caixa I 

∙977, abril 12 - Miró, comte de Besalú, dóna a Sant Pere de 

Besalú l'església de Sant Vicenç i altres alous.     

9119 Caixa I 

∙998, abril  - Butlla de Gregori V per al monestir de Sant Pere de 

Besalú.     

9120 Caixa I 

∙1237, març 1 - Guillem, prior de Sant Pere de Besalú, dóna a R. 

Estrader una terra.     

9121 Caixa I 

∙1284, novembre 2 - Guillem, prior de Sant Pere de Besalú, 

estableix a Guillem Oliveres.     

9122 Caixa I 

∙1286, novembre 25 - Guillem, prior de Sant Pere de Besalú, 

estableix a Bernat de Quer.     

9123 Caixa I 

∙1307, maig 20 - J. Oliver reconeix al prior de Sant Pere de 

Besalú, Gerald.     

9124 Caixa I 



∙1498, novembre 20 - Sarral-Montblanc, interrogatori sobre 

anar a les fires d'Aragó.     

9125 Caixa I 

∙1431, abril 11 - Procés original entre el batlle general i Simeó 

Sala.     

9126 Caixa I 

∙1416, maig 20 - Concessió reial a Jaume Sala, mercader de 

Barcelona.     

9127 Caixa I 

∙1431, març 9 - Capítols matrimonials de Simeó Sala, fill de 

Jaume Sala, mercaders de Barcelona.     

9128 Caixa I 

∙[1433] - Testament de Jaume Sala, mercader de Barcelona.     9129 Caixa I 

∙1467, gener 5 - Sentència donada per A. de Mesa a favor de les 

obres del Palau.     

9130 Caixa I 

∙1292, agost 27 - Fr. Bernat de Caldes fa una concessió a 

Francesc Batlle, de Palafrugell.     

9131 Caixa I 

∙1503, juny 2 - Carta dels jurats de Palafrugell sobre l'obra del 

castell de Saeses.     

9132 Caixa I 

∙S.d. - Documents i notes sobre Santa Anna de Barcelona.     9133 Caixa I 

∙1558, febrer 5 - Concòrdia i capitulació firmada per Antoni 

Llorens, de Santa Perpètua de Mogoda, habitant del Prat, i 

Rafael Martí, notari, àlies Gorau, ciutadà de Barcelona, en 

referència al conreu i fruits d'unes cases i terres situades al 

Castell del Port, territori de Barcelona, les quals Rafael Martí 

deixa a mitges a Antoni Llorens per cinc anys.  

10826 Caixa II 

∙1536-1559 - Llibreta amb els rebuts dels pagaments efectuats 

per Joana Spitala als rectors de Ripollet pel cens d'una casa al 

carrer Ample de Barcelona, propietat de la parròquia de 

Ripollet.    I 

10827 Caixa II 

∙ s. XV  - Memorial dels errors que, segons l'Hospital de la Santa 

Creu, s'han produït en l'herència Torredemer a favor de les 

famílies d'Elionor Relada i de Francina Ses Oliveres i en contra 

de l'Hospital.           

11629 Caixa II 

∙1515-1530 - Comptes de les minutes del notari Pere Saragossa 

presentats pels seus hereus a l'Hospital de la Santa Creu a fi de 

poder cobrar el deute           

11630 Caixa II 



∙1539, abril 13 - Contracte entre els administradors de l'Hospital 

de la Santa Creu i el mestre d'obres Jaume Parès per a la 

realització de diverses obres a l'Hospital           

11631 Caixa II 

∙1583, agost 16 i 19 - Els regidors de l'Hospital de Nostra 

Senyora de Gràcia (Saragossa) demanen als administradors de 

l'Hospital de la Santa Creu que facin un pagament a Joan 

Casademunt. Els mateixos demanen comptes a l'Hospital d'uns 

diners que havien enviat a Joan Casademunt per l'alliberament 

d'uns jueus conversos sentenciats a galeres.           

11633 Caixa II 

∙1591, gener 29 - Testament de Magdalena Manent que fa 

diversos llegats, entre ells, 15 lliures a l'església de Sant Just i 

Pastor i una casa i un hort a l'Hospital de la Santa Creu.           

11634 Caixa II 

∙ s. XVII  - Document referent a la causa que s'instrueix contra 

els administradors de l'Hospital per part de Francesc Guinart 

Porcell en referència a l'herència de Rafael Guinart, el qual feia 

companyia amb Josep Guinart, pare de Francesc.           

11635 Caixa II 

∙1600, desembre 11 - Venda de part de l'Hospital de Nostra 

Senyora de Gràcia (Saragossa) a l'Hospital de la Santa Creu de 

Barcelona de la meitat de l'herència d'Estefania Carròs a 

Vallverd de Queralt i dels censals que la finada tenia a 

Catalunya.           

11636 Caixa II 

∙1609 - Relació d'emfiteutes amb motiu de la capbrevació feta 

per l'Hospital de la Santa Creu. Actuà com a jutge Joan Cellers.           

11637 Caixa II 

∙1618, octubre 26 - Margarida Fontllonga ven a Joan Fores dues 

peces de terra plantades d'oliveres, situades a Castelló de 

Farfanya.           

11638 Caixa II 

∙1643, desembre 10 - Testament d'Agustí Martínez, blanquer de 

Barcelona, que fa hereva a la seva muller Marianna i institueix 

diversos llegats.           

11639 Caixa II 

∙1644, novembre 30 - Josep Montaner és nomenat 

administrador de l'Hospital de la Santa Creu.           

11640 Caixa II 

∙1647, maig 29 - Testament de Caterina Llorens d'Argullol, que 

fa usufructuari el seu marit Jeroni Argullol.           

11641 Caixa II 

∙1649, novembre 4 - Segimon Damians és nomenat 11642 Caixa II 



administrador de l'Hospital, succeint a Miquel Garcia.           

∙1655 - Marc Pellicer signa rebut d'un cens cobrat a terminis 

que l'Hospital de la Santa Creu té instituït a favor de la seva 

esposa Gertrudis Gualbes de Pellicer.           

11643 Caixa II 

∙1658, abril 29 - Pere Pau Vives, notari, dóna fe de l'elecció de 

Josep Ninot, canonge de la seu, com a administrador de 

l'Hospital de la Santa Creu.           

11644 Caixa II 

∙1658, maig 31 - Disposició del Consell Ordinari que equipara les 

pràctiques d'apotecari fetes a l'Hospital de la Santa Creu a les 

fetes a casa d'un mestre apotecari col·legiat.           

11645 Caixa II 

∙1659, gener 16 - Es certifica el nomenament de Lluís Claresvalls 

(30 de novembre de 1657) i de Josep Amat i Desbosch (30 de 

novembre de 1658) com a administradors de l'Hospital.           

11646 Caixa II 

∙1659, març 16 - Es certifica els nomenaments de Francesc 

Maimó i Josep Ninot com a administradors de l'Hospital de la 

Santa Creu.           

11647 Caixa II 

∙1659 - Es dóna fe dels nomenaments de Francesc Maimó i de 

Joan de la Casa com a administradors de l'Hospital de la Santa 

Creu de Barcelona.           

11648 Caixa II 

∙1667, setembre 17 - Testament de Marianna Puig, esposa de 

Lluís Alemany i Descatllar, casada en primeres núpcies amb 

Jeroni Fons. Fa hereu al seu marit i fa diversos llegats a les filles 

del seu primer i segon matrimoni.           

11649 Caixa II 

∙1670, juny 6 - Còpia dels codicils del testament de Bernat Oms, 

mercader de Barcelona. Revoca el nomenament de marmessor 

de Francesc Pera, canvia disposicions referents al seu 

enterrament i institueix misses per a la seva ànima.           

11650 Caixa II 

∙1678, setembre 11- Jacint Faneca, mestre d'obres, ciutadà de 

Barcelona, ven a Jaume Pinós, pagès de Barcelona, unes cases 

que havien estat propietat de Margarida, vídua Farell, i que es 

troben al carrer de l'Hospital.           

11651 Caixa II 

∙1755-1759 - Comptes presentats a l'Hospital de la Santa Creu 

dels lliuraments efectuats per encarregats de diverses feines a 

l'exterior, un cop restada la quantitat per petites despeses.           

11652 Caixa II 



∙1791, juny 16 - Còpia de la notificació del breu de Pius VI de 24 

d'agost de 1787, segons el qual queda abolida l'orde 

hospitalària de Sant Antoni Abat.           

11653 Caixa II 

∙ s. XIX [post. a 1805] - Proposició de transacció per part dels 

hereus de Josep Ramis, antic administrador de l'Hospital i de la 

Causa Pia del Vilar, a fi de saldar el dèficit en que va incòrrer 

Josep Ramis a favor de l'Hospital de la Santa Creu.           

11654 Caixa II 

∙1806, juliol 2 - Estat de comptes presentat per Jaume Sayrols 

als administradors de l'Hospital de la Santa Creu on es fan 

constar les entrades per almoines i les sortides per obres 

efectuades en diverses dependències els anys 1801 a 1805. Vist-

i-plau i signatura de Joaquim Salvadir Ral, racional de l'Hospital.           

11655 Caixa II 

∙1807, maig 22 - Convocatòria de junta que fa Francesc de Borja 

Riquer, marquès de Benavent, als seus creditors amb motiu de 

la cessió d'una tercera part de les seves rentes al pagament dels 

seus deutes.           

11656 Caixa II 

∙1812, setembre-octubre  - Document que fa menció de les 

dones que foren contractades per a treballar al recent instituït 

Hospital Provisional del mal veneri i de la seva pretensió a un 

salari per dia de servei.           

11657 Caixa II 

∙1820, gener 21 - Jorge Biderman demana li siguin lliurats els 

efectes segrestats per causa d'un plet que havia tingut amb 

Wenceslao Ulrich, el qual ha mort a l'Hospital de la Santa Creu 

després de renunciar als efectes.           

11658 Caixa II 

∙1821, març 5 - Salvador Ramentol, hereu de confiança del Dr. 

Domingo Prat i Costa ven en encant públic unes cases situades 

als carrers de Fiveller i Baixada de Santa Clara, tenint en compte 

de censos i lluïsmes.           

11659 Caixa II 

∙1829, gener 1 - Certificat per el qual l'Hospital de la Santa Creu 

reconeix a Joan Alavedra com a col·lector d'almoines.           

11660 Caixa II 

∙1833-1834 - a) Instància de l'Hospital de la Santa Creu i altres 

institucions benèfiques de Barcelona demanant exempció de la 

taxa de 12% en el cobrament del llegat de Salvador Santaló i 

Galceran. b) Ofici de Jaume Tro Ivars informant de la resolució 

negativa.           

11661 Caixa II 



∙1735, juliol i setembre  - Referència als testaments de Caterina 

Bo (morta el 4 de juliol de 1735) i d'Agnes Juantench (morta el 

13 de setembre de 1735) que llegaren els seus béns a l'Hospital 

de la Santa Creu; i relació dels mateixos.           

11662 Caixa II 

∙1536, octubre  - Carta del lloctinent general de Catalunya i 

arquebisbe de Saragossa a un abat de Girona per a que es 

prepari contra la invasió francesa.           

12672 Caixa II 

∙1237 - Donació del castell de l'Albi.  12673 Caixa III 

∙ s. XIV-XV  - Còpia dels documents presentats per Arnau Dusai 

en el procés de Miquel Farer Oliva, mostassaf de Barcelona, 

sobre les concessions reials fetes per Pere III, Joan I, Alfons IV i 

Joan II a Pere de Puig, Jaume Rossell i Pere Dusai d'una renda 

vitalícia de 20 lliures anuals pagadores dels ingressos de l'ofici 

de Mostassaf de Barcelona.  

13001 Caixa III 

∙1414, gener 31 - Sentència del mostassaf de Barcelona, Miquel 

de Bosc, per una servitud de paret mitjancera entre les cases de 

Pere Llopis, juponer de Barcelona, i Bernat Miquel, doctor en 

lleis. 

13018 Caixa III 

∙1427, febrer 27 - Testament de Bernat Reverter, de Tivissa, 

actualment habitant de Tortosa, que fa marmessors a Salvador 

Narbonès i l'Hospital de la Santa Creu. Inventari dels seus béns 

fet pel seu marmessor Salvador Narbonès el 29 de maig del 

mateix any.            

13019 Caixa III 

∙1614, desembre 14 - Establiment signat per Bartomeu 

Modolell, pagès de Les Corts, de Sant Vicenç de Sarrià, a favor 

de Joan Castelló, pagès de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, 

d'una peça de terra situada al lloc dit Canyelles.            

13020 Caixa III 

∙[s. XVI] - "Memorial de les pensions que los collectors pagaven 

a altres persones contra forma de la transactio".            

13021 Caixa III 

∙1445, juliol 2 - Jaume de Cardona [i de Gandia], electe de 

l'església de Vic, constitueix vicari i procurador general seu a 

Guillem Ponç de Fonollet, sagristà de Barcelona.            

13022 Caixa III 

∙1715, maig 28 - Relació jurada de Pau Callar, pagès de la 

parròquia de Sant Mateu de Fumanya (Berguedà), i de Joan 

Serra, pagès de la parròquia de Fígols [de les Mines], sobre 

13023 Caixa III 



Bartomeu Canudas, procurador del marquès de Gironella.            

∙ s. XV  - Fragment d'un manual notarial del Monestir de Santa 

Maria de l'Estany.            

13024 Caixa III 

∙ s. XVI - Memorial presentat davant l'Audiència pel relator en 

un procés per raó del censal de L. Scarampi.            

13025 Caixa III 

∙1477, gener 2 - Testament de Joana, esposa de Pere Joan Oliva, 

mercader de Barcelona, elegint sepultura al cementiri dels 

Frares Menors i fent hereva universal la seva néta Isabel, i en 

cas que ella no ho pugui ser, fa hereu l'Hospital de la Santa 

Creu.            

13026 Caixa III 

∙1430, març 7- Margarida de Montcada, abadessa del Reial 

Monestir de Santa Maria de Pedralbes, ratifica la proposta feta 

per ella i el seu convent, davant del bisbe de Tortosa, de 

Bartomeu Collell, prevere, per a ocupar la vicaria de l'església 

de Maials.            

13027 Caixa III 

∙ s. XV  - Informe presentat al rei sobre l'estat i les possessions 

reials al Rosselló.            

13028 Caixa III 

∙1447, maig 8- Pragmàtica del rei Alfons IV el Magnànim sobre 

la lluïció de béns que pertanyien al patrimoni reial.            

13029 Caixa III 

∙1451, desembre 4- Joan Saula, doctor en lleis i almoiner del 

monestir de Ripoll, en nom del prior i bisbe de Vic Jaume [de 

Cardona i Gandia], fa una requisició a instància de Joan Andreu, 

infermer del monestir de Santa Maria de l'Estany, per la qual 

reclama a Bernat Parer, successor dels consorts Pere i Francesca 

de Bellsolà, la restitució del document del censal que els dits 

consorts havien venut a Pere Simó, prevere, que després fou 

canonge i infermer del monestir de l'Estany, el qual document 

s'havia perdut en el terratrèmol de 1448.            

13032 Caixa III 

∙1410, agost 12- Notes del testament de Pere Rabat, cardenal 

de Tolosa.            

13033 Caixa III 

∙1512- Joan Calvet ret comptes a Francí de Junyent de 

l'administració que li ha portat durant els anys 1509, 1510, 1511 

i 1512, tant dels censos com dels censals i altres diners que ha 

rebut.            

13034 Caixa III 



∙1648, juliol 6- Bitllet de Pere Joan Mas, obrer de Santa Maria 

[del Mar?], per a fer un pagament de 20 lliures al portador, 

daurador de la figura de nostra senyora de l'església de Santa 

Maria.            

13035 Caixa III 

∙1505, abril 8- Certificació de Miquel Joan Gralla, Mestre 

Racional la cort del rei, segons la qual l'any 1393 es varen rebre 

87.000 sous barcelonesos per un censal que el rei Joan I va 

vendre a Luquí [Luchino] Scarampi.            

13036 Caixa III 

∙1423, setembre 22- Estimació feta per Francesc de Camós, 

Guillem Des-Soler, Bertran Desvall, Bernat Marquet Satria, 

obrers de la ciutat de Barcelona, de l'obra que s'ha de fer a les 

cases de l'Ardiaca Major, del Cabiscol i del Degà de l'església de 

Barcelona i de l'enderroc que s'ha de fer per a la construcció 

d'una plaça davant del palau del bisbe fins el monestir dels 

Celestins.            

13037 Caixa III 

∙1387, desembre 14 - Còpia compulsada d'una concessió feta 

per Joan I de Catalunya-Aragó a Pere de Puig, sotsboteller reial, 

de 20 lliures barceloneses vitalícies sobre les rendes del 

mostassaf de Barcelona, per agrair-li els serveis prestats.            

13038 Caixa III 

∙1520- Memorial de Cort presentat al rei Carles I, amb una 

donació feta per la Generalitat a la Corona, de 250.000 lliures.            

13039 Caixa III 

∙1612, juliol-octubre - Bitllet dels comptes de compra de vi per 

valor de 97 lliures a Jaume Bonet, de Canet, per compte del 

guardià de Sant Francesc de Girona.            

13040 Caixa III 

∙1613, abril 24- Joan Rubió, adroguer de Barcelona, reconeix a 

Pere Pla i d'altres, administradors de l'Hospital de la Santa 

Creu, que té per ells diverses cases situades a la Ferreria de 

Barcelona, al carrer d'En Gimnàs, també dit d'En Guillem Nas.            

13041 Caixa III 

∙1407, març 8 - Document sobre el censal de Luquí Scarampi i 

els seus hereus.            

13042 Caixa III 

∙[1521, gener 26] - Còpia de diferents documents referents al 

censal de Luquí Scarampi.            

13043 Caixa III 

∙ s. XV  - Rèplica d'Acard de Mur per a impugnar la prescripció 

al·legada per Eimeric de Centelles.            

13044 Caixa III 



∙1320, juliol 3 - Còpia extractada del testament de Berenguer 

Despuig, hostaler de Barcelona.            

13045 Caixa III 

∙ s. XVI  - Documents diversos sobre el censal de Luquí Scarampi 

i els seus hereus.            

13046 Caixa III 

∙1406, agost 26 / s. XV  - Definició de dones pròpies: Caterina, 

filla de Joan Guerau, doctor en lleis i ciutadà de Girona, esposa 

de Roger Malart, senyor del castell de Sales, fa definició a 

Antònia i a Sibil·la, filles de Pere de Llerona, de Llambilles, com 

a dones pròpies. / Venda de terra a Sils: Pere Gironell, de la 

parròquia de Sant Martí de Sils, amb la seva mare Francesca, 

venen a Pere de Puig, blanquer, una peça de terra dita Saurin, 

situada en aquesta parròquia.            

13047 Caixa III 

∙1644, febrer 11- Miquel Palaudaries, negociant de Caldes de 

Montbui, ven a Josep Cassanya, paraire de llanes de la mateixa 

vila, dues peces de terra contigües situades a la dita parròquia, 

al lloc anomenat "la Costa d'en Reixac", pel preu de 55 lliures.            

13139 Caixa III 

∙1654, octubre 9- Reconeixement d'un censal a favor de Jacint 

Roig, notari, fet per Joan Pons, pagès de l'Espluga Calva, Joan 

Mora i Pere Prats, pagesos de la Fulleda.  

13216 Caixa IV 

∙1683, juny 10 - Bartomeu Roig, fill i hereu de Jacint Roig, 

reclama les pensions degudes del censal creat per Joan Pons, 

Joan Josa i Pere Prats a favor del seu pare.            

13217 Caixa IV 

∙1654, setembre 4 - Àpoca de 4 lliures a favor de Joan Pons, dit 

Lo Pubill, i Jaume Teixidor, pagesos de l'Espluga Calva.  

13218 Caixa IV 

∙1608, maig 24- Àpoca del cens de 13 cases situades al carrer 

dels Tallers de Barcelona que paguen Bartomeu Roig i Gabriel 

Masclans a la Pia Almoina de Barcelona.            

13219 Caixa IV 

∙1666, abril 3- Carta de Jacint Estornet? al sr. Roig sobre unes 

cases al carrer dels Tallers de Barcelona.            

13220 Caixa IV 

∙1661, octubre 16 - Fragment d'una al·legació sobre la venda 

que va fer Bartomeu Roig, notari, al Col·legi de Sant Vicenç 

Ferrer i Sant Ramon de Penyafort, de l'ordre dels Dominics de 

Barcelona, de 13 cases situades al carrer dels Tallers de 

Barcelona.            

13221 Caixa IV 



∙1666, febrer 17- Citació davant l'oficial eclesiàstic de Bartomeu 

Roig i el convent de Santa Catalina.            

13222 Caixa IV 

∙1677, novembre 16 - Comptes sobre el preu d'una casa, patis i 

horts.            

13223 Caixa IV 

∙[s. XVII] - Informe sobre Bartomeu Roig i la possessió de 13 

cases al carrer Tallers de Barcelona.            

13224 Caixa IV 

∙[s. XVII] - Sobre el Col·legi dels Agustins de Barcelona.            13225 Caixa IV 

∙[s. XVII] - Notes de Magí Vilamajor, mercader de Barcelona.            13226 Caixa IV 

∙1633, juliol 3 - Notificació a Magí Vilamajor de la renúncia dels 

tutors de la filla de Pere Joan Albert, blanquer, a les cases 

situades al carrer d'en Jansana de Barcelona.            

13227 Caixa IV 

∙1640 - Informe sobre l'heretat dels Vilamajor.            13228 Caixa IV 

∙1647-1648 - Nota dels deutes de Magí Vilamajor a Baltasar 

Riba.            

13229 Caixa IV 

∙[s. XVII] - Relació del Col·legi de Notaris reials de Barcelona al 

rei, sobre les qüestions que tenen amb els escrivans de 

manament.            

13230 Caixa IV 

∙[ s. XVII] - Llistat dels preus dels serveis de combregar, 

extremunció i sepultura a Sant Just i Pastor.            

13231 Caixa IV 

∙ [s. XVII]- Llistat dels preus de combregar, extremunció i 

sepultura de l'església de Sant Just i Pastor.            

13232 Caixa IV 

∙ 1650 - Proposició del prior del Col·legi de Notaris sobre la 

venda d'escriptures d'un notari a un altre.            

13233 Caixa IV 

∙ [s. XVII]- Al·legació presentada pel Col·legi de Notaris reials de 

Barcelona davant l'Audiència, contra el Col·legi de Notaris 

causídics de la mateixa ciutat.            

13234 Caixa IV 

∙1594-1676 - Llista de les llicències concedides a diversos notaris 

per a cloure les escriptures d'altres notaris.            

13235 Caixa IV 

∙ [s. XVII] . Nota d'un debitori de 100 lliures i 18 sous de 

Bartomeu Roig per unes cases comprades per Isidre Claver a 

l'abadia de Montserrat les quals estan situades a Montblanc.            

13236 Caixa IV 



∙1679, març 15 - Nota sobre la venda d'una casa a Montblanc 

feta per l'abadia de Montserrat a Isidre Claver, apotecari de 

Montblanc.            

13237 Caixa IV 

∙1673, gener 26 - Citació i al·legació judicial davant la Reial 

Audiència del síndic de la universitat de Montblanc contra 

l'abat i convent de Poblet, els quals volen impedir als homes de 

Montblanc el tall de llenya que efectuen anualment al Bosc de 

Poblet. / Fe notarial de la presentació de cartes reials per part 

de la vila de Montblanc als representats del monestir de Poblet.            

13238 Caixa IV 

∙1661, gener 18 - Àpoca que signa Carles Martí i de Castellví, de 

Pont d'Armentera, a Joan Amorós, de Montblanc, per les 

pensions d'un censal.            

13239 Caixa IV 

∙1678 ?- Certificació notarial de les deliberacions tingudes el 

1678 pel Col·legi de Notaris reials que decideixen pagar les 

multes posades pel visitador reial a alguns dels seus col·legiats 

en la querella que tenen contra els notaris causídics. Bartomeu 

Roig fa constar la seva discrepància amb aquesta decisió.            

13240 Caixa IV 

∙1679, maig 30 - Nota sobre el Col·legi de Notaris reials de 

Barcelona i les sancions imposades a 32 dels seus membres pel 

visitador reial Llorenç Mateu i Sans.            

13241 Caixa IV 

∙1678, maig 12 - Visita reial de Llorenç Mateu i Sans contra els 

notaris reials de Barcelona.            

13242 Caixa IV 

∙1678, maig 12 - Certificat notarial de Pere Màrtir Ferrer, notari 

de Barcelona, de la visita reial de Llorenç Mateu i Sans contra 

els notaris reials de Barcelona.            

13243 Caixa IV 

∙[s. XVII] - Llista de censos de diferents persones i llocs.            13244 Caixa IV 

∙1661, desembre 2 - Josep Amorós, de Montblanc, confessa 

deure 19 lliures 10 sous a Jacint Roig, notari de Barcelona.            

13245 Caixa IV 

∙[s. XVII] - Notes de comptes de Bartomeu Roig.            13246 Caixa IV 

∙[s. XVII] - Nota d'agraïment per ser nomenat conseller de la 

ciutat.            

13247 Caixa IV 

∙[s. XVII]- Debitori signat per Bartomeu Roig, per la lluïció d'un 

censal creat per Baltasar Grinyó, paraire de Montblanc.  

13248 Caixa IV 



∙s. XVII- Nota d'uns censos que rep la Confraria de Calceters de 

Barcelona sobre unes cases situades al carrer de les Moles de 

Barcelona.            

13249 Caixa IV 

∙1631, desembre 10 - Llista de censos, censals i cases.            13250 Caixa IV 

∙ s. XVI-XVII  - Notes de Joan Roig (Còpies de llibres de capbreus)            13251 Caixa IV 

∙s. XVII - Còpies de llibres de capbreus de Joan Esteve Mir, Joana 

d'Erill, Acart Desplà, Pere Màrtir Ferrer, etc.            

13252 Caixa IV 

∙s. XVII - Còpies de llibres d'àpoques, capbreus i notes diverses 

sobre censos, crèdits, confessions, censals, etc. de la família 

Roig.            

13253 Caixa IV 

∙1642, març 20 - Venda d'un censal feta pels Diputats del 

General de Catalunya a Antoni Aleix, notari públic i ciutadà de 

Barcelona, de preu de 400 lliures i pensió anual de 20 lliures 

pagadores cada 24 de desembre.            

13254 Caixa IV 

∙1395, juliol 24 - Fragment d'una sentència arbitral per la 

jurisdicció sobre la granja de Doldellops de Valls, disputada 

entre el monestir de Poblet i la Universitat de Valls.            

13255 Caixa IV 

∙1638, febrer 27 - Jaume Ferrer, notari, substitut a la notaria 

d'En Bofill de Castelló d'Empúries, dóna fe d'un document 

segons el qual Francesc Agustí, pagès de Bordils, per a pagar el 

tutor de Pere Isidre Ferrer, fill de Narcís Ferrer i per altres 

conceptes, carrega un censal de 250 sous de pensió i 250 lliures 

de preu, el qual promet lluir en els pròxims 5 anys.            

13256 Caixa IV 

∙1416, gener 15 - Albarà signat per Simon Saplana, procurador 

de Bernat Desplà, canonge de Barcelona, curador d'A. Mayosa, 

beneficiat de l'altar de Sant Celoni de l'església de Sant Just de 

Barcelona a Bernat Despuig, per un quarter d'oli que ha pagat 

com a cens del mas de Burruelles.            

13259 Caixa IV 

∙1484, gener 7 - Albarà de Lluís Jordà que ha rebut 2 escuts de 

Joan Galceran Des Papiol, senyor del Papiol.            

13260 Caixa IV 

∙1493, febrer 22 - Albarà de Pere de Torrelles signat a Galceran 

Des Papiol, senyor del Papiol, que ha rebut 8 sous per un 

establiment de barca.            

13261 Caixa IV 

∙1475, maig 24 - Albarà de Jofre Ramon de Vilanova, paborde 13262 Caixa IV 



major, al senyor del Papiol, pels 100 sous que paga com a cens 

del molí de Basons i 12 sous i un parell de capons del cens dei la 

casa de Basons.            

∙1410, gener 15 - Simon Saplana, canonge de Barcelona, 

curador dels béns d'A. Maiosa, beneficiat de l'església de Sant 

Just de Barcelona, fa albarà a Bernat Puig de Sant Iscle, del 

quarter d'oli que li ha pagat com a cens pel mas Burruells que 

està sota domini del dit benefici.            

13263 Caixa IV 

∙1245, novembre - Transcripció de 1799 del pergamí R. 13265, 

que és el jurament de fidelitat i d'obediència donat a la 

col·legiata de Pertusa (Osca) pels vicaris de diferents esglésies 

del territori.            

13264 Caixa IV 

∙1463, novembre 25 - Margarida, vídua de Miquel Sayol, ciutadà 

de Barcelona, fa albarà a Galceran des Papiol, donzell domiciliat 

a Barcelona, de les dues mesades que li ha pagat en nom del 

seu barquer.            

13266 Caixa IV 

∙1460, abril 20 - Margarida, vídua de Miquel Sayol, ciutadà de 

Barcelona, fa albarà a Bernat Farreres, prevere, que li ha pagat 

en nom de Joan Galceran des Papiol, donzell de Barcelona, 6 

lliures per la pensió d'un censal.            

13267 Caixa IV 

∙1480, gener 18- Albarà d'un cens que paga Francesc March, 

prevere i beneficiat de la Seu, a mossèn Calís, procurador del 

senyor del Papiol pels anys 1477, 1478 i 1479.            

13268 Caixa IV 

∙1475, maig 20 - Albarà signat per Pere Vicenç de Mediona, 

notari de Barcelona, a Galceran des Papiol, de les 2 lliures que 

ha pagat a Pau de Casanova, notari, en virtut de cert contracte 

signat entre el dit Papiol i la senyora Baldriga.            

13269 Caixa IV 

∙1484, octubre 15- Lluís Jordà, mercader, signa albarà a 

Galceran des Papiol en nom de Jaume Duran, carreter, per valor 

duna lliura i 2 sous que restaven per pagar.            

13270 Caixa IV 

∙1554, maig 28- Francesc Gralla i Desplà, Mestre Racional, fa 

certificació d'un document que es troba al seu arxiu, on es 

conté l'escriptura del que han de pagar el veguer i batlle de 

Cervera, a requisició de Jaume Joan Tuixent, veguer i batlle de 

Cervera.            

13271 Caixa IV 



∙1553-1554 - Fragments de diversos processos de la jurisdicció 

de la torre de La Cort i Santa Coloma de Cervelló (Baix 

Llobregat), davant Paula Montmany, vídua del senyor de La 

Cort i mare i tutora de Francesc Montmany.            

13272 Caixa IV 

∙1511 - Fragment de trasllat judicial.            13273 Caixa IV 

∙1556, novembre 23 - Acte de la constitució dels magnífics 

Jaume Ferrer i Miquel Despalau en administradors de l'Hospital 

General de Barcelona feta per l'honorable Consell de dita 

ciutat.            

13274 Caixa IV 

∙1719, setembre 13 - Antoni Carreras i Mª Antònia Castelló, 

consorts, venen a Bernat Vidal, el mas Sastre, situat al lloc dit 

Casavells, per 1665 lliures, per sentència de la Reial Audiència 

donada l'any 1707.            

13275 Caixa IV 

∙1733, setembre 6- Andreu Vidal, adroguer de Sant Feliu de 

Guíxols, ven a Sebastià Vidal, mariner de la mateixa vila, un 

hort situat al mas Canada de Sant Feliu de Guíxols.            

13276 Caixa IV 

∙1762, gener 20 - Josep i Francesc Amorós, pare i fill, mestres de 

cases de Moià, venen una casa a Sebastià Vidal, negociant de 

dita vila, la qual està situada al carrer de Sant Domènec de Sant 

Feliu de Guíxols.            

13277 Caixa IV 

∙1733, setembre 6- Andreu Vidal, adroguer de Sant Feliu de 

Guíxols, ven a Sebastià Vidal, mariner de la mateixa vila, un 

hort situat al lloc dit mas Canada, de Sant Feliu de Guíxols.            

13278 Caixa IV 

∙1717, gener 17- Sebastià Bonet, negociant de Sant Feliu de 

Guíxols, ven a Bernat Vidal, mariner de dita vila, a carta de 

gràcia, una botiga situada al raval de Tueda de Sant Feliu de 

Guíxols.            

13279 Caixa IV 

∙1725, novembre 24 - Jeroni Axandri, notari de Sant Feliu de 

Guíxols, fa fe de l'agnició de bona fe i reconeixement que fa 

Josep Antoni de la Concha a favor de Bernat Vidal, negociant de 

dita vila, d'una casa que va comprar al carrer Major de Sant 

Feliu de Guíxols, que abans fou de Sebastià Bonet.            

13280 Caixa IV 

∙1725, novembre 24- Jeroni Axandri, administrador de l'abat de 

Sant Feliu de Guíxols i notari de dita vila, dóna fe d'un 

instrument pel qual Antoni Domènech, batlle de Sant Feliu de 

13281 Caixa IV 



Guíxols, ven, per execució de la cúria del batlle, en el procés 

entre Magdalena Bonet, negociant de Sant Feliu de Guíxols, una 

casa situada al carrer Major de dita vila, a Antoni de la Concha.            

∙1754, novembre 7 - Protesta presentada davant del notari 

Josep Sala per Miquel Morera, sastre de Sant Feliu de Guíxols 

contra Josep Barri, forner de la mateixa vila, perquè aquest 

darrer no li ha pagat encara la casa situada al carrer de Sant 

Pere, que el primer li ha venut.            

13282 Caixa IV 

∙1739-1741 - Causa de capbrevació de Pere Solers, prevere, 

administrador de l'Almoina del castell d'Ullastret, contra 

Sebastià Vidal, mariner de Sant Feliu de Guíxols.            

13283 Caixa IV 

∙ 1630 - Alexandre de Cartellà, baró de Folgons, fa una relació 

dirigida al rei Felip IV, dels principals fets d'armes realitzats per 

la família Cartellà de Folgons amb les fonts historiogràfiques.            

13284 Caixa IV 

∙1800, desembre 18 - Carles de Rocabruna i de Taverner, senyor 

de Montsonís, nomena batlle de Montsonís a Josep Xandri.            

13285 Caixa IV 

∙1272, jul 2 / 1294, feb 21 / 1287, ag 30 - 1) Guillem, prior de 

Ridaura, nomena batlle de Flaçà, la Selva, Ferreres, la Pera i 

Mollet a Ramon d'Olivera. / 2) Esteve Bota, reconeix que té una 

illa de terra a Sant Andreu, en alou, sota domini del monestir de 

Ridaura. / 3) Donació de Guillema, vídua de Ramon d'Olivera, 

batlle de Flaçà, al seu fill Guillem, del seu mas amb el molí i 

altres béns que posseeix, retenint per a ella una vinya, a Flaçà.            

13286 Caixa IV 

∙1596, març 21 - Antonio Navarrete fa rebut al llicenciat Miquel 

Díaz de Velasco, de 275 rals en concepte de la quitació que li fa 

el duc [de Sessa]?            

13287 Caixa IV 

∙1631, maig 4- Francisco Laso de la Vega, governador de Xile i 

president de la seva Reial Audiència, nomena Juan Antonio 

Pérez Navarro, sergent de la Companyia d'Infanteria Espanyola 

a Xile.            

13288 Caixa IV 

∙1635, abril 24 - Pedro Arias de la Rúa i la seva esposa Isabel de 

Funes, donen poders a Jerónimo de Villanueva, agent de 

negocis de Madrid, per a cobrar censos que els deu el comte de 

Villamediana.            

13289 Caixa IV 

∙1542, agost 15 - Gonzalo Fernández de Córdova, duc de Sessa, 13290 Caixa IV 



concedeix el càrrec de regidor de Cabra al seu criat Juan de 

Valenzuela.            

∙1634, juliol 30 - Fernández Rebolledo, general de l'exèrcit de 

Xile, certifica els mèrits militars del capità Antonio Pérez 

Navarro.            

13291 Caixa IV 

∙1616, novembre 10 - J. de Gaverelle dóna carta de ciutadania 

d'Anvers als consorts Nicolàs i Blanca.            

13292 Caixa IV 

∙1691, juny 15 - Part de l'expedient de neteja de sang de 

Francisco Fernández Gavilán, de Torrijos.            

13293 Caixa IV 

∙1653, juny 3 - Carlo di Stefano ven una possessió anomenada 

"La Carnala", a Janni Grimaldo. La dita possessió està situada al 

terme de la ciutat de Rag[usa?] (Sicília).            

13294 Caixa IV 

∙1693, gener 1- Dispensa matrimonial per a Francisco de Ribera 

i Brígida Antònia de Mendoza, de la diòcesi de Sevilla.            

13295 Caixa IV 

∙1683, agost 22 - Joan Rubinat, de Ciutadilla, reconeix un deute 

a Pere Antoni Sant Feliu, de Realec, 21 lliures i 17 sous.            

13296 Caixa IV 

∙1429, abril 7 - El rei Joan de Navarra (Joan II de Catalunya-

Aragó), concedeix a Rodrigo Díez de Mendoza, cavaller, 

diferents honors, entre ells el castell de Posop i l'Alqueria dita 

"La Nuncia de Posop".            

13297 Caixa IV 

∙1517, març 4 - Joan Vilella, de Sanpedor, i Bernat Torrents, de 

Berga, acorden una treva.            

13298 Caixa IV 

∙1543, novembre 13 - Pregó que fa fer Francesc Joan de Mont-

rodon, donzell de Vic i procurador del bisbe de Vic, senyor del 

castell i terme d'Artés, Sallent i Castellnou de Bages, sobre 

l'hora de tancar els portals de la vila de Sallent.            

13299 Caixa IV 

∙1288, febrer 25 - Làscara, comtessa del Pallars, i Ramon de Vic, 

tutors de Sibil·la, Beatriu i Violant, filles de la comtessa i del 

comte del Pallars, Arnau Roger, defineixen i remeten a Ramon 

de Peguera l'empara sobre el lloc de Cercs que el dit Ramon de 

Peguera havia venut a l'abadessa de Valldaura.            

13300 Caixa IV 

∙1515, febrer 8 - Pregó que fa fer Andreu Casamitjana, batlle de 

Sallent, a instància del rector de Sallent, per a fer capbrevar les 

13301 Caixa IV 



rendes del rector de la dita rectoria.            

∙1791, setembre 12 - Donació mútua entre els consorts Marc 

Espelt i Antònia Camprubí, de la casa i l'hort que posseeixen en 

la dita vila.            

13302 Caixa IV 

∙1897, juny 7 - Esteve Vilalta ven un tros de terra situada a la 

"Coma d'En Pual", a Joan Francàs i Saus, per 37 pessetes i 50 

cèntims.            

13303 Caixa IV 

∙1772, gener 21 - Informe del bisbe de Barcelona, Josep Climent 

i Avinent al capità general de Catalunya, comte de Ricla, sobre 

la reforma de la Casa de Misericòrdia de Barcelona i la seva 

transformació en Hospici.            

13304 Caixa IV 

∙[s. XII] - Capítols presentats davant l'arquebisbe de Tarragona 

pel capítol de l'església d'Urgell contra el seu bisbe [Arnau de 

Preixens?] per incompliment de diversos compromisos.            

13305 Caixa IV 

∙1191 [1192], març 4 - Establiment i donació d'Arnau de 

Preixens, bisbe d'Urgell, a Ramon de Santmartí i la seva esposa 

Eglina, a Calvinyà.            

13306 Caixa IV 

∙1193, juliol 23 - Guillem de Monreal, fill de Bernat de Mont-

real, acorda amb Guillem de Bono que li donarà el camp de 

"Guarga" i el camp del "Pont" com a pagament.            

13307 Caixa IV 

∙1277, abril 23 - Guillema de Torroella, filla de Guerau de 

Torroella, ven a Guerau de Paba tots els drets que té sobre el 

castell de Solterra i la parròquia de Sant Hilari Sacalm.            

13308 Caixa IV 

∙1749, gener 10 - Relació de mèrits i estudis de Pedro Moscoso, 

advocat de "los Reales Consejos", certificada pel secretari de S. 

M. i oficial de la Cambra i Patronat Reial.            

13309 Caixa IV 

∙1749, desembre 10 - Certificat pel qual Manuel Tomàs de 

Legazpi i el seu fill Gregorio de Legazpi Vázquez de Mendoza, 

residents a Viena, atorguen a Manuel Ibáñez de Valenzuela, 

resident a Madrid, poders per prendre possessió de diversos 

béns.            

13310 Caixa IV 

∙1770, maig 19 - Títol de col·lació de la capellania fundada per 

Francisco del Castillo y Heredia, de la capella de Sant Miquel de 

Còrdova, donat a Francisco Javier del Castillo y Trejo.            

13311 Caixa IV 



∙1700, juny 6 - Manuel Pérez, prior del convent del Carme de 

Madrid, fa rebut a Alonso Álvarez de Mon, de 174 rals de velló, 

per 50 misses celebrades en aquest convent per l'ànima de 

Domingo Reguera.            

13312 Caixa IV 

∙1725, gener 4 - El comanador dels Descalços de Santa Bàrbara 

de Madrid, fa rebut a Pedro, Lucas i Manuel Reguera (?), de 

1135 rals de velló per 45 misses celebrades en aquest convent 

per l'ànima de la seva mare Maria Sanz.            

13313 Caixa IV 

∙1730, abril 10 - El prior dels Agustins "Recoletos" de Madrid, fa 

rebut a Lucas de la Riguera, pare i legítim administrador de Juan 

de la Riguera, capellà de la capellania fundada per Maria del 

Rivero, de 156 rals de velló per 52 misses.            

13314 Caixa IV 

∙1744, desembre 31 - Gabriel dela Cruz, prior del convent 

d'Agustins "Recoletos" de Valdefuentes, fa rebut a Manuel 

Pacheco, majordom del duc d'Abrantes i Linares, de 368 rals de 

velló, per 184 misses celebrades en el dit convent per l'ànima 

de Mariana de Padilla, marquesa de dita vila.            

13315 Caixa IV 

∙1745, juny 31 - Gabriel de la Cruz, prior del convent d'Agustins 

"Recoletos" de Valdefuentes, fa rebut a Juan Manuel Pacheco, 

majordom del duc d'Abrantes i Linares, de 362 rals de velló, per 

181 misses celebrades en e l dit convent per l'ànima de Mariana 

de Padilla, marquesa de la dita vila de Valdefuentes.            

13316 Caixa IV 

∙1746, desembre 31 - Gabriel de la Cruz, prior del convent dels 

Agustins Recoletos de Valdefuentes, fa rebut a Juan Manuel 

Pacheco, majordom del duc d'Abrantes i Linares, de 372 rals de 

velló per 181 misses celebrades en aquest convent per l'ànima 

de Mariana de Padilla, difunta marquesa de Valdefuentes.            

13317 Caixa IV 

∙1745, desembre 31 - Gabriel de la Cruz, prior del convent 

d'Agustins "Recoletos" de Valdefuentes, fa rebut a Juan Manuel 

Pacheco, majordom del duc d'Abrantes i Linares, de 362 rals de 

velló, per 181 misses celebrades en el dit convent per l'ànima 

de Mariana de Padilla, difunta marquesa de Valdefuentes.            

13318 Caixa IV 

∙1729, març 22- El prior del convent d'Agustins "Recoletos" de 

Madrid, fa rebut a Lucas de la Riguera, pare i tutor de Juan de la 

Riguera, capellà de la capellania fundada per Maria Magdalena 

de Rivero, de 156 rals de velló per 52 misses celebrades pel dit 

13319 Caixa IV 



capellà durant sis mesos.            

∙1767, octubre 16 / 1767, octubre 31 - Requeriment de 

l'Arquebisbe de Toledo, Luis Antonio [ ] al capellà de l'església 

parroquial de Chinchón per a que atorgui la capellania vacant 

en aquesta església, fundada per Catalina Díaz, a Gabriel José 

Bravo, en nom del seu fill, José Francisco de Sales Bravo, tots 

dos de Chinchón. / Presa de possessió de la dita capellania per 

Gabriel José Bravo en nom del seu fill.            

13320 Caixa IV 

∙1773, maig 5 - Josep de Malla i el marquès de Sentmenat, en 

nom de l'Ajuntament de Barcelona, fan una súplica a Carles III 

per a que no apliqui a Barcelona la disposició de les "quintes" 

per sorteig.  

13322 Caixa V 

∙[1746-1767] - Els col·legis i gremis de Barcelona comuniquen a 

l'Ajuntament de Barcelona la seva protesta per l'aplicació del 

decret de milícies a Catalunya per tal que la faci arribar al rei a 

través del marquès de la Mina.            

13323 Caixa V 

∙1770, maig 16 - Els gremis i el comerç de Catalunya contra 

l'edicte reial sobre contraban al Principat.            

13324 Caixa V 

∙1505, maig 7 - Testament de Pere Solanelles, ciutadà de 

Barcelona, fent hereu universal l'Hospital de la Santa Creu de 

Barcelona.            

13334 Caixa V 

∙1816, febrer 12 - Concessió d'una medalla a Jaume Moll, 

ajudant major del Regiment d'Infanteria de Mallorca.            

13627 Caixa V 

∙1816, maig 27 - Gratificacions per mèrits a l'exèrcit.            13628 Caixa V 

∙1817, març 15 - Gratificacions per mèrits a l'exèrcit.            13629 Caixa V 

∙1819, maig 29 - Concessió del grau de subtinent d'Infanteria.            13630 Caixa V 

∙1848, juliol 29 - Concessió del grau de capità d'Infanteria.            13631 Caixa V 

∙1859, desembre 23 - Concessió del retir al capità Mariano 

Gimeno.            

13632 Caixa V 

∙1861, març 26 - Nomenament d'E. Minguell Fiscal d'Impremta i 

de Novel·la de Barcelona.            

13634 Caixa V 

∙1866, octubre 16 - Nomenament de capità.            13635 Caixa V 



∙1867, desembre 2 - Nomenament de tinent coronel de l'exèrcit 

de Cuba.            

13636 Caixa V 

∙1869, abril 1 - Nomenament de comandant.            13637 Caixa V 

∙1871, setembre 19 - Lliurament del títol d'oficial tercer de 

telègrafs.            

13638 Caixa V 

∙1882, novembre 25 - Concessió del grau de capità de Cavalleria 

de l'exèrcit de Cuba.            

13639 Caixa V 

∙1376, gener 7 - Albarà de Francesc Gener, fuster, per un taüt.  15055 Caixa VII 

∙1362, juliol 12 - Encant de les robes de Guillem Oliver, prior 

claustral de Tortosa.  

15056 Caixa VII 

∙1379, agost 31 - Inventari dels béns de Francesc Canut, 

canonge de Tortosa. 

15057 Caixa VII 

∙1439, octubre 12 - Albarà de picapedrer per treballs a la seu de 

Tortosa.            

15058 Caixa VII 

∙1455, febrer 19 - Inventari de llibres de St. Domènec de 

Tortosa.            

15059 Caixa VII 

∙[s. XV] - Fragment de llibre comptable.            15060 Caixa VII 

∙[s. XV] - Índex d'un llibre.            15061 Caixa VII 

∙[s. XVII] - Llibre de les ordinacions del mostassaf de Rubí.            15151 Caixa VII 

∙1614-1618 - Concòrdia entre el marquès d'Aitona i els seus 

creditors.            

15628 Caixa VII 

∙1504, febrer 23 - Comptes domèstics de F. de Gualbes.            15774 Caixa VII 

. S. XIV-XVIII – Extractes dels pergamins de la parròquia de sant 

Vicenç de Sarrià. 75 fitxes realitzades per Ferran de Sagarra i 

Siscar.  

22910 Caixa 

XIII/1 

1358, octubre, Ciutat de Mallorca – Interrogatori judicial per 

una brega al carrer entre una dona i un prevere (2f.)  

22911 Caixa 

XIII/2 

1467- Còpia mecanografiada del contracte dels jurats de 

Mallorca al mestre picapedrer Mateu Forsimanya per a l’obra 

de l’Hospital General de la Ciutat de Mallorca (2f.)  

22912 Caixa 

XIII/3 



1394, juliol 7 -  Francesc Toló,  subexecutor apostòlic, dóna 

possessió a Jaume Oliveres, prevere i beneficiat de l'església de 

l'Espluga de Francolí, de l'església de Fulleda i de tots els drets 

que li pertanyen. 

3524 Caixa IX 

1406, setembre 15 -  Causa de separació de l'església de 

Fulleda. Declaracions testificals. (35f.) 

3525 Caixa IX 

1485, novembre 29 -  Els alcaldes de la Seca de Barcelona Joan 

Berenguer Aguilar i Francesc Morer, notifiquen a tots els oficials 

del Regne que Romeu Llull és operari de moneda d'or i plata de 

la Seca de Barcelona per tal que observin amb ell els privilegis 

que comporta el seu càrrec. 

6895 Caixa IX 

1653, agost 26, Madrid -  Nomenament que fa Felip IV a favor 

de Josep Axut de l'ofici de guarda de la seca de Barcelona. (2f.) 

5588 Caixa X 

1657, gener 25, El Pardo -  Felip IV d'Espanya dóna privilegi i 

títol de lloctinent de batlle general de Catalunya a Pedro Rubí 

de Sabater, fill de Ramon Rubí de Marimon. 

5596 Caixa X 

1189 juliol 24 -  Guillem de Pla, prevere, es dóna a l'església de 

Sant Quintí d'en Bas, depenent de Santa Maria de Besalú.(Còpia 

del s. XVII del pergamí de la BC: R. 9550 (Perg 196)) 

2237 Caixa XII 

1375, juny 1  - Venda que fa Antoni Bussot dels drets de la bolla 

sobre els draps de Puigcerdà, Bellver i la vegueria de Cerdanya, 

durant un any.(3f. En català) 

4476 Caixa XII 

1488, octubre 24, Granollers - 1489, desembre 11  - Inventaris i 

encant dels béns que foren del difunt Galceran Riembau, 

candeler de cera de Granollers. (15 f. + 14 f.) 

25040 Caixa XII 

1779-1850 - Paper de l'estat (en blanc) (49f). (s.d.) Full blanc 

amb capçalera de la "Real Junta de Comercio de Cataluña" (1f) 

25041 Caixa XII 

1803, agost 6 - Passaport de Jaume Quetgles i de Leonardo, 

natural de Palma de Mallorca, per a que pugui anar fins a la 

seva ciutat. (1f) 

25042 Caixa XII 

1846, agost 24 - Exposició d'Enrique Jaquet, jutge de primera 

instància de la Bisbal, exiliat a Maó, adreçat a la reina 

Isabel.(6f) 

25043 Caixa XII 



1853, desembre 12, Puerto Príncipe (Cuba) - "Inventario general 

de los muebles, libros y demás efectos ecsistentes en las salas, 

en la casa del Sr. Regente y en las demás dependéncias de la 

suprimida Real Audiencia de Puerto Príncipe" (isla de Cuba) 

(15f) 

25044 Caixa XII 

1820-1920 - 1. Certificat de bateig de Feliciano Juncosa Barber 

(1820). 2. Llicència de matrimoni de Feliciano Juncosa i Maria 

Sangenís (1f) (1858) 3. Capítols matrimonials de Feliciano 

Juncosa i Barber i Maria Sangenís i Bru (1858) (3f. Duplicat) 4. 

Nota de Feliciano Elías i Juncosa a Jordi Rubió i Balaguer de 

lliurament a l'Institut d'Estudis Catalans d'aquests documents 

familiars (1f)(1920) 

25045 Caixa XII 

1870, maig 9, Barcelona - Notificació d'últim termini als homes 

que vulguin pagar la seva substitució del servei personal a 

l'exèrcit. (6 f. Sense omplir) 

25046 Caixa XII 

s.d. (s. XX) Notes d’una sessió plenària de l'Institut d’Estudis 

Catalans sobre la publicació d’un volum del Seminari de 

Pedagogia el 14 de desembre (1f) 

25047 Caixa XII 

1786-1787, Maó - Declaracions en la causa contra el patró 

menorquí Jaume Pasqual que ha arribat a Maó precedent de 

Sardenya amb una càrrega de peix salat i és sospitós de 

contraban de tabac (12f) 

25048 Caixa XII 

1794, novembre 27 - "Capitulación hecha para la inaudita, 

escandalosa rendición y entrega del castillo de San Fernando de 

Figueras el dia 27 de novembre de 1794 (y sumaire 3º año de la 

República Francesa una e indivisible" (2f) 

22919 Caixa XIII-

10 

977-1822 - 1. 977-1721 "Resumen dels actes autèntichs que jo, 

lo Dr Silvestre Bellsolà... He vistos y llegits, los quals fan per lo 

Priorat de l'església collegiata de Santa Maria de la vila de 

Besalú..."(4f) (c.XIII-11/1) 2. 977-1469 - Llista dels abats i priors 

regulars de Santa Maria de Besalú. (1f) (c.XIII-11/2) 3. 977-1822 

- "Catálogo de abades, obispos y priores que ha tenido la santa 

Iglesia de Besalú fundada en la capilla del Palacio de los SS. 

Condes el año 977" (2f) (c.XIII-11/3) 

22920 Caixa XIII-

11 

1825 - Circulars impreses del Govern Militar Polític de Girona i 

de la Intendència General de Catalunya adreçades a batlles i 

22921 Caixa XIII-

12 



ajuntaments (20 documents) 

1850, desembre 24 - José Maria Benítez, de Lebrija, firma 

debitori de 1.000 rals de velló a José Parra y Gómez d'Utrera. 

(1f) 

22922 Caixa XIII-

13 

1859-1860 - Estat del consum de cera i existències d'espelmes 

en el Palau Reial. (2 documents) 

22923 Caixa XIII-

14 

1787-1926 - Documentació diversa - religiosa, familiar, 

administrativa- de la família Morlà i Fuster (24 documents) 

22924 Caixa XIII-

15 

1915-1917 - Estadístiques dels lectors i dels llibres servits a la 

Biblioteca Pública Arús, amb notes manuscrites d’Eudald 

Canivell (4f) 

22925 Caixa XIII-

16 

1922, maig 2, Madrid - Permís de matrimoni concedit pel rei 

Alfons XIII a Mª de las Mercedes de Sentmenat i Sarriera per a 

casar-se amb Antoni Sagnier i Costa (2f) 

22926 Caixa XIII-

17 

1932, febrer 20, Alacant - Declaració de Felipe Madariaga, 

capità de la marina mercant i del vapor "Roberto R" sobre les 

avaries sofertes en la càrrega que transportava durant el viatge 

entre Àguilas i Barcelona.(4f) 

22927 Caixa XIII-

18 

1933, març-abril, A Coruña, Santander, Bilbao, Cadis - 

Declaració d'avaria feta als ports de Corunya, Santander, Bilbao 

i Cadis pel capità Eduardo Fano de Oyanvilla, capità del vapor 

"Cristóbal Colón" de Bilbao, que feia viatge des de Nova York a 

Vigo. (13f) 

22928 Caixa XIII-

19 

1391-1568 - "Plica de la stancia de cosas comunes" - Documents 

del monestir de Santa Clara de Barcelona: comptes, contracte 

amb l'orguener, contractes d'obres,  amb l'escultor de les 

imatges del sepulcre de l'església, cartes, inventari, assumptes 

judicials, conflictes amb els frares menors... (28 doc) 

22929 Caixa XIII-

20 

1376-1406 - Crides i pregons del batlle de Barcelona per 

privilegis reials a favor del monestir de Santa Clara de 

Barcelona, també dit de Sant Daniel.(4f) 

22930 Caixa XIII-

21 

1279-1428 - Documents sobre molins del monestir de Santa 

Clara de Barcelona. (12 documents . 26 f) 

22931 Caixa XIII-

22 



1690-1911 - Cartes d'agermanament entre el monestir de Santa 

Clara de Barcelona i altres congregacions religioses, algunes 

franceses. Correspondència entre diversos monestirs 

agermanats, amb motiu de defunció de religiosos. (44 doc) 

22932 Caixa XIII-

23 

1711-1735 - Interrogatori en el procés entre Santa Clara i la 

parròquia de Santa Maria del Mar per l'enterrament del forner 

Francesc Roca dins l'església de Santa Clara quan li pertocava a 

la parròquia de Santa Maria del Mar. Rebuts de l'exhumació del 

cadàver i rebuts de la malaltia i mort de Margarida Vernet (33f) 

22933 Caixa XIII-

24 

1237-1548 - Lletres apostòliques, butlles, etc. adreçades al 

monestir de Santa Clara de Barcelona (44f) 

22934 Caixa XIII-

25 

1676-1904 - "Còpias de oficios de defunción de algunas 

religiosas de este real monasterio de S. Anton y Sta. Clara de 

Barcelona” (41f) 

22935 Caixa XIII-

26 

S. XVII-XVIII - Vària del monestir de Santa Clara. Entre altres 

documents, hi ha notícies dels documents patrimonials i 

correspondència de la casa de Llupià, governadors i capitals 

generals de Catalunya, que es van traspassar a l'abadia de 

Montserrat el 1897. 

22936 Caixa XIII-

27 

S.d. (s. XX) - Anguelos. Servicio universal de Información 

Económica de BANCOR". Projecte de publicació econòmica de 

diversos bancs: Banco Popular, Hispano Colonial, Central, Banco 

de Valencia i Crédito Zaragozano (4f) 

22937 Caixa XIII-

28 

s.d. (s. XX) – Nomenclator de los 327 pueblos ...de la provincia 

de Barcelona. Quadern amb cobertes de paper. 

22938 Caixa XIII-

29 

1415, octubre 10, Perpinyà - Carta d'Antoni Gaylard i de Bernat 

Blanch als consellers de Puigcerdà amb la notícia de la 

recuperació del rei Ferran d'Antequera a Perpinyà després 

d'haver-lo donat per mort. (1f) 

22913 Caixa XIII-

4 

[s. XV] - Les monges de Santa clara de Puigcerdà demanen als 

consellers de la vila que puguin tenir aigua al convent, que facin 

la clausura del convent i que donin un lloc a les prostitutes 

(dones comunes) perquè no s'estiguin tan properes al monestir 

22914 Caixa XIII-

5 

[s. XV] - Els frares menors de Puigcerdà demanen als cònsols de 

la vila una almoina per poder celebrar el capítol provincial en el 

22915 Caixa XIII-



 

 

seu convent. 6 

[1413-1418] Puigcerdà  - Bonafós Bofill, jueu i metge contractat 

per la vila de Puigcerdà, demana permís per marxar de la vila, 

ara que finalitza el seu contracte. (S'acompanya d'un informe 

de Jaume Riera sobre aquest jueu) 

22916 Caixa XIII-

7 

1560, juny 12, La Seu d'Urgell -  Carta del bisbe d'Urgell a "Molt 

Magnífic senyor" que és a Andorra, en la qual acusa rebut d'una 

carta seva que ha llegit al capítol, i proposa que, si ell i el 

veguer hi estan d'acord, mn. Abella anirà a veure'l i li portarà 

una carta en nom de tots.(1f) 

22917 Caixa XIII-

8 

1588 - 1589 Memorial del duc de Maqueda en el plet que té per 

la franquesa que gaudeix de no pagar delmes en els ports secs 

dels bisbats de Cartagena i Cuenca i pel fet que li han retingut 

uns cavalls vinguts d'Itàlia en el port de Yecla. Transcripció del 

privilegi i al·legacions del jurista Pérez de Villalobos.(4f) 

22918 Caixa XIII-

9 

1710-1836  Certificats de baptisme de diverses monges (38 

documents. Paper) 

28499 Caixa VIII 


