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IDENTIFICACIÓ 
 
Codi(s) de referència: CAT BC  
 
Títol: Comtat de Solterra 
 
Data(es): 1145 – 1886  
 
Nivell de descripció: Fons 
 
Volum i suport de la unitat de descripció: 16 caixes amb 300 documents en paper, 
més 1644 pergamins 
 
CONTEXT 
 
Nom(s) del(s) productor(s): Famílies Cruïlles, Sarriera, Sacirera, Gurb... 
 
Notícia biogràfica o Història de l’organisme, entitat ...: L’antic castell de 
Solterra era situat al cim del puig de Solterra (1.204 m), del municipi de Sant Hilari 
Sacalm (Selva), a l'extrem nord-est del terme, al límit amb el d'Osor. El 1240 era 
propietat de Pere Ramon de Vilademany; passà a la família Gurb a la fi del s XIII. A 
partir del s XIV fou abandonat el castell i reemplaçat pel casal de la Rovira del Pla 
de les Arenes, bé que el nom de terme de Solterra es féu servir encara per a 
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designar l'actual municipi de Sant Hilari. El 1671 Carles II creà el comtat de 
Solterra. De l'antic castell, només en resten la base d'una torre i les ruïnes de la 
capella de Sant Miquel de Solterra (o de les Formigues).  
 
Història arxivística: El fons del comtat de Solterra es va dividir en dos grups 
documentals: els pergamins i els papers. Els pergamins es van registrar l’any 1911, 
amb una descripció molt breu. Posteriorment es van catalogar. Els documents en paper 
es van conservar dins capses o formant lligalls. S’ha respectat l’ordre original, tot i que 
en ocasions és visible la manca de criteri. 
 
Dades sobre l’ingrés: El fons del comtat de Solterra va entrar a la Biblioteca de 
Catalunya per compra al propietari, Carles de Sanllehy i Girona, l’any 1909. Va ser, 
doncs, un dels primers fons documentals que va adquirir la Biblioteca. Una altra part, 
va ser donada per la família. 
 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
Abast i contingut: Els 1644 pergamins del fons Solterra, van de l’any 1145 al 1736, 
però la major part corresponen als segles XVI i al XIV i XV.  Són principalment 
escriptures notarials de donacions, vendes, àpoques, establiments, capítols 
matrimonials, dots, heretaments, testaments i censals. També n’hi ha de caràcter 
feudal, com les declaracions d’home i dona propi, els homenatges, les convinences i 
els reconeixements de senyoria. Els lligalls en paper, corresponen a documentació 
típicament patrimonial, dels segles XVI al XVIII, amb abundor de documents 
comptables, correspondència, assumptes judicials i notes d’administració dels béns i 
cobrament de rendes, censals i aniversaris. És interessant la documentació sobre la 
notaria de Torroella de Montgrí, i algunes cartes i documents sobre la lluita contra el 
bandolerisme en el segle XVII, així com la documentació de la família Giudice entre la 
qual hi ha algunes cartes interessants sobre el setge de Flix durant la Guerra dels 
Segadors. Bona part dels documents fan referència a terres de Girona i el seu territori, 
com Torroella de Montgrí, Vilobí, Vulpellac, Castelló d’Empúries, La Bisbal, Sant Feliu 
de Guíxols o Sils. Però també n’hi ha de Barcelona, Vic, la Vall d’Hostoles, Gurb, Olot, 
Sant Feliu de Pallerols, Sant Hilari Sacalm i altres indrets. 
 
 Informació sobre avaluació, tria i eliminació: El fons és de conservació permanent 
en la seva totalitat. 
 
Increments: No es preveuen 
 
Sistema d’organització: Els documents s’han descrit per unitats documentals simples, 
quan es tracta dels pergamins. Els lligalls en paper, en general també, amb algunes 
excepcions. La unitat d’instal·lació ha estat l’element d’ordenació, descrita 
correlativament, per tant no s’ha fet quadre de classificació. 
 
 
CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 
Condicions d’accés: L’accés és lliure i total, llevat dels casos en què, per necessitats 
de restauració o de dipòsit per a exposicions, els documents siguin exclosos de 



   

                                                            

consulta. La documentació no està microfilmada ni digitalitzada, cosa que fa que, per 
ara, s’hagin de consultar els originals. 
 
Condicions de reproducció: La reproducció dels documents està subjecta al seu 
estat de conservació i a les condicions que marca la normativa vigent a la Biblioteca de 
Catalunya. 
 
Llengües i escriptures dels documents: Els pergamins estan escrits majoritàriament 
en llatí, alguns en català. La major part dels lligalls en paper, són en català, però també 
hi ha documents en llatí, en castellà i en italià. 
 
Característiques físiques i requeriments tècnics:  La major part dels documents 
estan en bon estat de conservació, cosa que permet la seva consulta i reproducció. 
Quan els documents estan deteriorats, s’assenyala com a observació dins la 
descripció. 
Els pergamins estan digitalitzats i es poden consultar a través de la Memòria Digital de 
Catalunya (MDC) accessible des del lloc web de la Biblioteca de Catalunya: 
http://www.bnc.cat/index.php/Fons-i-col-leccions/Fons-digitalitzats 
 
Instruments de descripció: Inventari adjunt per a la documentació en paper, i base de 
dades per als pergamins, consultable al lloc web de la Biblioteca de Catalunya: 
http://www.bnc.cat/index.php/pergamins/formulari_pergamins 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
Existència i localització dels originals: La major part dels documents d’aquest fons 
són originals. Quan hi ha còpies simples o certificades notarialment de documents de 
diferents notaries, aquesta condició s’indica en la descripció. 
 
Unitats de descripció relacionades: Dins la Biblioteca de Catalunya i procedents del 
mateix fons Solterra comprat el 1911, es troben 15 manuscrits molt importants: Ms 124, 
125, 131-136, 138-143 i 2603. Són dins la col·lecció de manuscrits. Entre la col·lecció 
de Fullets Bonsoms de la Secció de Reserva Impresa i Col·leccions Especials, també 
es poden trobar al·legacions, edictes i altres impresos relatius a la família dels comtes 
de Solterra, i a la Unitat Gràfica hi consten registrats l’any 1927, 12 plànols dels segles 
XVIII i XIX de cases i altres propietats del comte de Solterra. 
 
L’Arxiu Històric de Girona disposa d’una altra part del fons patrimonial del comtat de 
Solterra. Ingressà el 2002, amb altres fons provinents de l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa, arxius que a la vegada procedien de la Biblioteca d’Olot, on estaven 
emmagatzemats des de 1912: Arxius en línia (gencat.cat) 
 
Així mateix sobre el comtat de Solterra, es troba informació a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, especialment en els fons de la Reial Audiència, i a l’Archivo Histórico 
Nacional. 
 

http://www.bnc.cat/index.php/Fons-i-col-leccions/Fons-digitalitzats
http://www.bnc.cat/index.php/pergamins/formulari_pergamins
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/llistatCercaAvanc/eyJwYXJhbSI6eyJzZWxlY3RlZFRpcHVzQ2VyY2EiOiJVIiwiYnVzY2FyRW5UaXRvbCI6dHJ1ZSwiYnVzY2FyRW5EZXNjcmlwY2lvIjp0cnVlLCJ0aXB1c0ZvbnMiOjQsImNlbnRyZSI6IkFIRyIsInRpcHVzQXJ4aXUiOiJUT1RTIiwiY29kaUFyeGl1IjoxNzAsImNvZGlGb25zIjo0ODksImNvZGlSZWZlcmVuY2lhRm9ucyI6IkFIRzE3MC00ODkiLCJkYXRhQ29uY3JldGEiOjAsIm1vc3RyYXIiOiJUT1RTIiwidGlwRG9jVGV4dHVhbCI6dHJ1ZSwidGlwRG9jRm90b3MiOnRydWUsInRpcERvY0ZvdG9EaWdpdGFsIjp0cnVlLCJ0aXBEb2NGb3RvUXVpbWljYSI6dHJ1ZSwidGlwRG9jUG9zdGFsIjp0cnVlLCJ0aXBEb2NQcm9jRm90b21lY2FuaWMiOnRydWUsInRpcERvY01hcGVzIjp0cnVlLCJ0aXBEb2NBdWRpb3MiOnRydWUsInRpcERvY1Byb2RJbXByIjp0cnVlLCJ0aXBEb2NQcm9kQXJ0Ijp0cnVlLCJmb25zRG9jVGV4dHVhbCI6dHJ1ZSwiZm9uc0RvY05vVGV4dHVhbCI6dHJ1ZSwicGFnZSI6MSwic2l6ZSI6MTAsInNvcnQiOlsiZGF0YV9pbmljaV9kdCIsImFzYyJdLCJmcm9tU2VhcmNoIjp0cnVlLCJjb2RpUXVhZHJlQ2xhc3NpZiI6MjYwLCJjYXRhbGVnU2VyaWVzIjpmYWxzZX0sImZpbHRyZXMiOnsic2VsZWN0ZWRUaXB1c0NlcmNhIjoiVSIsImJ1c2NhckVuVGl0b2wiOnRydWUsImJ1c2NhckVuRGVzY3JpcGNpbyI6dHJ1ZSwidGlwdXNGb25zIjp7ImxhYmVsIjoiQWRtaW5pc3RyYWNp8yBSZWlhbCBpIFNlbnlvcmlhbCIsInZhbHVlIjo0fSwiY2VudHJlIjp7ImxhYmVsIjoiQXJ4aXUgSGlzdPJyaWMgR2lyb25hIiwidmFsdWUiOiJBSEcifSwidGlwdXNBcnhpdSI6eyJsYWJlbCI6IlRvdHMiLCJ2YWx1ZSI6IlRPVFMifSwiY29kaUFyeGl1IjoxNzAsImNvZGlGb25zIjo0ODksImNvZGlSZWZlcmVuY2lhRm9ucyI6IkFIRzE3MC00ODkiLCJkYXRhQ29uY3JldGEiOjAsIm1vc3RyYXIiOnsibGFiZWwiOiJUb3RzIGVscyBkb2N1bWVudHMiLCJ2YWx1ZSI6IlRPVFMifSwibm9tRm9ucyI6eyJsYWJlbCI6IkNvbXRhdCBkZSBTb2x0ZXJyYSIsInZhbHVlIjoiQUhHMTcwLTQ4OSJ9LCJ0aXBEb2NUZXh0dWFsIjp0cnVlLCJ0aXBEb2NGb3RvcyI6dHJ1ZSwidGlwRG9jRm90b0RpZ2l0YWwiOnRydWUsInRpcERvY0ZvdG9RdWltaWNhIjp0cnVlLCJ0aXBEb2NQb3N0YWwiOnRydWUsInRpcERvY1Byb2NGb3RvbWVjYW5pYyI6dHJ1ZSwidGlwRG9jTWFwZXMiOnRydWUsInRpcERvY0F1ZGlvcyI6dHJ1ZSwidGlwRG9jUHJvZEltcHIiOnRydWUsInRpcERvY1Byb2RBcnQiOnRydWUsImZvbnNEb2NUZXh0dWFsIjp0cnVlLCJmb25zRG9jTm9UZXh0dWFsIjp0cnVlLCJwYWdlIjoxLCJzaXplIjoxMCwic29ydCI6WyJkYXRhX2luaWNpX2R0IiwiYXNjIl0sImZyb21TZWFyY2giOnRydWUsImNvZGlRdWFkcmVDbGFzc2lmIjoyNjAsImNhdGFsZWdTZXJpZXMiOmZhbHNlfX0


   

                                                            

Bibliografia: Sobre el Fons Comtat de Solterra no es coneix cap recerca ni estudi 
concret. 
 
NOTES 
A la descripció s’ha afegit el número de registre de l’arxiu que tenen els documents 
perquè això pot facilitar molt la localització dels documents dins la base de dades: 
http://www.bnc.cat/catalegs/fonsfcd/inici.php 
 
 
CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
 Autoria i fonts:  Catalogació realitzada per Reis Fontanals Jaumà, arxivera de la BC, i 
per Montse Molina. 
 
Regles o convencions: NODAC a nivell de fons 
 
Dates de la descripció: Descripció realitzada entre març i novembre / 11. Actualització 
d’algunes dades, novembre 2022.  
 
 
 
 
 
 LLISTA DE COMPONENTS 
 

 
 

ARXIU DEL COMTAT DE SOLTERRA 
 
 
Solterra 1 – Reus 1806 
Copiador de cartes entre el 28 d’agost de1804 i el 21 de febrer de 1806 
Cartes comercials amb França des de Barcelona sobre comerç marítim de vins, 
aiguardents, taps, avellanes... S’esmenta sovint el port de Salou. (Les cartes són 
escrites en francès. Volum enquadernat en pell.- 782 p.) R. 28351 
 
Solterra 2 – Lluycions firmades als Srs elets de la concòrdia de creadors de la casa de 
Çarriera. Nº 1 
“Llibre 1 de lluïcions fetes per la Casa de Sarriera i altres actes concernents a elles” 
S. XVII-XVIII - Lluïcions de censals, encarregaments, procures i altres documents. 
(Volum enquadernat en pell. Hi ha algun document plegat en pergamí (f.133, f.331) 
Foliat d’època. Índex inicial. 338 f. 343 x 232 mm) R. 28352 
 
Solterra 3 – Llibre de Notas pera mi, Don Joan de Cruyllas. Compte de las Molturas 
del blat ha fetas lo meu molí de Arenys d’Empordà... 
1722 – 1755 - Llibre comptable del molí d’Arenys d’Empordà i altres comptes de rebuts, 
molts d’ells domèstics (sous de criats, dides i cuineres) i familiars. 
(Volum enquadernat en pergamí amb tanca. Té cartes del seu fill Antoni (1760) i rebuts 
intercalats. 142f. 220 x 150 mm) R. 28353 
 

http://www.bnc.cat/catalegs/fonsfcd/inici.php


   

                                                            

Solterra 4 – Los fruits se són collits en l’any 1714 en Caldes, Franciach, Caules y de 
Israelit 
1714-1740 - Compte de les collites de les propietats del comte de Solterra a Caldes, 
Palol de Revardit, Torre Gironella, Arenys d’Empordà, Puigjardina, Salt, Vilobí, etc..  
(Té cartes i rebuts intercalats. Volum enquadernat en pergamí amb tanca. 80f. 215 x 
155 mm) R. 28354 
 
Solterra 5 – Nottaria y Scrivania de Torroella de Mongrí 
1396 – 1542 – Procés entre Pere Bonet i el fiscal general per la possessió d’unes 
terres a Torroella de Montgrí, amb concessions reials i confirmacions. Al·legacions 
sobre la jurisdicció de Pere Russí, prevere i canonge d’Ullà, per la creació de notari en 
nom del bisbe de Girona i sobre la cessació de Pere Esteve, clergue de Torroella com 
a notari públic d’Ullà. Segueix una “Inquisitio que facere videtur contra Bernardo Coll et 
aliis loci de Ulliano” de 1542 sobre una brega amb ballestes i espases entre dos grups 
de ciutadans d’Ullà que havien signat treves prèviament. 
(Volum en paper sense cobertes. Mal estat de conservació. 29 f. 225 x 165 mm) R. 
28355 
 
Solterra 6 – Llibreta de notes i comptes de Pere Miralles i Vidiella 
1861-1886 – Notes de despeses i entrades per lloguers i arrendaments. Notes de 
l’arrendament de la casa que Guillem Weitzhyntius, cònsol de Suècia i Noruega a 
Barcelona, té a Mont-roig. Anotacions sobre la Societat Mèdica de Socorros Mutuos. 
Notes particulars sobre sous d’empleats, testaments, dots, fabricació del vi, 
compravendes, matrimonis, plets, etc. “Especulacions en ordi” Subscripcions a la 
Biblioteca Universal, a la Biblioteca de Mellado, Biblioteca Gaspar Roig i altres 
subscripcions de publicacions. 
(Volum enquadernat en pergamí.Molts folis en blanc) R. 28356 
 
Solterra 7 – Miscel·lània de genealogies, beneficis i altres notes de Segimon Torroella. 
Rellotges. 
S. XVIII - Genealogies dels Pujol d’Abadia, de Gurb; dels Vilarrúbia, Torroella, Albareda 
(Vic), Angulo, Artigues, Avench, Avinyó, Bacons, Banyeres, Banull, Bartrallans, 
Busquets, Calvell, Campamar, Castelló, Cavalleria (Manlleu), Sacosta, Mateu (Vic), 
Pons, Prixana, Quintana, Sala de Borredà, Soler, Tarrés (Vic) Xuriguer, etc. Extractes 
de testaments dels notaris de Vic Gabriel Espanyol, Jaume Valls, Joan Sallés, Bernat 
Prat,Valentí de la Campana, Pere Parés, etc. Beneficis de la seu de Vic, de la de 
Barcelona, de Santa Maria del Mar, de Pedralbes, de Sant Joan de Jerusalem, de Sant 
Miquel, de Partagàs de Sant Celoni, de Sant Hipòlit de Voltregà, de Gurb, de l’Estany i 
Santa Coloma, de Sant Martí de Sobremunt, de Santa Eulàlia de Riuprimer, de Sant 
Boi de Lluçanès, de Granollers, de Malla, de Santa Eugènia de Berga, etc.. Notes i 
taules sobre els espais que ha de tenir cada hora en els rellotges horitzontals i 
verticals, segons els graus que hi ha entre el pol i l’equinocci. 
(Volum enquadernat en pergamí amb tanca. Nombroses notes i cartes intercalades.173 
folis numerats de l’època + 25 f.) R. 28357 
 
Solterra 8. Llibre de rebudas y diadas de àpochas fet per mi Anton Serratosa en lo any 
1708, procurador del comte de Solterra, Sr. y mon Amo. 
En la coberta: Llubre de rebudas y diadas de àpocas de la Casa de Çarriera. Al llom: 
Notas de Àpugas de Casa Çarriera. 



   

                                                            

1680- 1746 - Censals del comte de Solterra. Censos dels molins i de la notaria de 
Torroella de Montgrí. (Volum enquadernat en pergamí amb tanca. 136 f. Molts albarans 
i notes intercalats.) R. 28358 
 
Solterra 9 – Formulari de Pere Joan Reverter, notari 
S. XVI-XVII - Formulari notarial de Pere Joan Reverter, notari de Sant Feliu de Torelló, 
que té en comanda la notaria de la vila i comtat de Centelles per ordre de Joan de 
Blanes i de Centelles. 
(Te índex. Diferents mans. Sense cobertes. Foliat d’època. 415 f. Deteriorat ) R. 28359  
 
Solterra 10/1. Llibreta del gasto diari. Any 1831 
Despeses d’alimentació i altres despeses domèstiques.(Quadern cosit. 88 f. Català) R. 
28065 
 
Solterra 10/2. Cruïlles 1596-1689-  1. 1596 Certificat que fa Salvi Bigues, notari de Vic 
per autoritat del seu bisbe, del rebut que va firmar Narcís Casasús a Anna de Cruïlles i 
de Sitjar de les 25 lliures que li va donar per una pensió d’un censal mort de 400 lliures 
de preu (Vic, 18 de març de 1596) 2. 1613 Àpoca de 5 lliures i 10 sous en favor de 
Francesc de Cruïlles firmada per Francesc Bahurt (Llatí. 2f. Molt deteriorada) 3. 
Mallorca, 27 abril 1615- Carta enviada a Francesc de Cruïlles per Pablo Bas . 4. 1620, 
març 18 – Girona- Francesc Behurt propietari de la notaria de la batllia general de 
Girona i Besalú, reconeix que ha rebut de Francesc de Cruïlles, recol·lector de rendes 
reials,11 lliures que li devia per dos anys endarrerits de censos per les dites rendes 
reials. 5. 1689, març 11 – Barcelona.  Intima i notificació rebuda per Maria de Cruïlles i 
Joan de Cruïlles perquè paguin certes quantitats de llegats de Rafael Cerdà i de 
Modoxer als majorals de la confraria de Sant Narcís del convent de Sant Agustí de 
Barcelona (5 documents) R. 28066 
 
Solterra 10/3. 1661, desembre 2 – Barcelona -  Sentència dictada per Miquel de 
Cortiada en la Reial Audiència de Catalunya en la causa entre Cecília Sarriera i 
Descatllar com a usufructuària dels béns del seu espós Dídac Sarriera i Gurb, i Bernat 
Rovellat, al qual s’havia arrendat per tres anys el delme de la Vall d’Hostoles i se li 
reclamaven als seus hereus la quantitat de 1369 lliures corresponents a l’any 
1653.Notari: Vicenç Fàbregues.(Quadern en pergamí. 3f.) R. 28067 
 
Solterra 10/4. 1785, novembre 24 – 1400 - 1667 - Resum dels documents presentats 
pel fiscal reial en la causa judicial entre Pere Genollar, de Torroella de Montgrí, i els 
administradors dels aniversaris presbiterials de Girona. (3 f.) R. 28068 
 
Solterra 10/5 a 10/8. Solterra 10/5- S. XVI - Crèdits dels marmessors de la difunta 
Sebastiana, vídua d’Agustí Mercer, sobre els béns del dit Mercer.(1f.) Solterra 10/6 - 
1383 – Còpia del segle XVII. Donat que  Pere Franch va vendre el 1383 a Roger de 
Malla la quarta part de tot el delme de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, en el 
terme del castell de Gurb, ell i d’altres prometen a Ramon de Gurb que si de cas 
aparegueren demandes o obstacles a la possessió de la dita quarta part del delme, ells 
restituiran les despeses i s’obliguen amb els seus propis béns. (2f) Solterra 10/7- 1682, 
desembre 18 – Citació a Emerenciana Estraça, vídua de Marigo, perquè es presenti a 
la Reial Audiència davant del relator per declarar en la causa que segueix contra els 
administradors del col·legi de Sant Sever de la Seu de Barcelona.(En català.1f). 
Solterra 10/8 - 1749 – “Relació que resulta del procés de la causa que los germans 
Joseph y Antoni, Jaume y Maria Campla y Mariàngela y Joan Ferrer, segueixen contra 



   

                                                            

Thomàs Iglésias de Breda en la Reial Audiència y Sala del Sr. de Ferran per instrucció 
...”(en català. 1f) R. 28069 
 
Solterra 10/9.1606-1611 – Índex de les rendes de Pere Sarriera i de Gurb a Girona 
(Català. 13 f.) R. 28070 

 
Solterra  10/10 a 10/13. Solterra 10/10 - 1746 Certificat del notari de Girona Narcís 
Palahí, d’uns establiments de terra que fan els frares de la Mercè de Girona el 16 de 
juliol de 1411 a Francesc Coll, hortolà de Girona, després de rebre la llicència papal per 
poder establir les terres que els havia donat Bonanat de Puig.(4f. Llatí). Solterra 10/11- 
1830, octubre 24, Barcelona – Primera tonsura de Marià de Sarriera i Pinós (imprès. 
Llatí 1f.). 10/12) Solterra  10/12 - 1565, maig 14, Barcelona  -Carta de Joan Lluis de 
Calders, senyor de Segur, a Onofre d’Alentorn (2f. Català). 10/13) 1640, març 14 - 
Carta de Bernat Lluís Cotoner [i Ballester], inquisidor, a Dídac de Rocabertí-Pau-
Bellera, sobre el llegat de Maria de Rocabertí. S.d. Clàusula testamentària en favor de 
Maria de Rocabertí i de Pau (Català. 2f) R. 28071 

 
Solterra 10/14   
10/14-1) 1495, febrer 13. Certificat del notari Joan Baget, secretari del senyor de 
Cardona, d’un debitori de 24.000 sous que consta en els seus protocols notarials firmat 
per Pere de Cardona i Antoni de Cardona, germà seu, i per Joan Sarriera, batlle 
general de Catalunya i Pere Sarriera i altres cavallers com a fidejussors, firmat el 22 de 
gener de 1493. (Llatí. 1f) 10/14-2) 1548, juny 23. Certificat que fa Francesc Jutge, 
notari, l’any 1622, del llibre d’aprísies de Miquel Riera, notari, d’una àpoca de Galceran 
Llull com a procurador de la seva esposa, Elionor Beneta Llull i Estrada, de 11 lliures i 
5 sous pagats per Jeroni Dalmau, regent la cencelleria de Mallorca, per raó d’un cens 
d’una casa (Llatí.1f). 10/14-3 1585, octubre 29 - Monsó – Memorial de Lluís de Peguera 
per a Francesc Sagrera amb ordres de prendre i empresonar Llorenç àlies Lo Vedrieret 
i altres assumptes (1f. Esborrany. Català) 10/14-4 1762, novembre 13 – Madrid. Carta 
de Bernardo Marín al comte de Solterra (2f. Castellà).  10/14-5 1804, abril 19 – Vic – 
Carta de Rafael Mª Comes a Josep Mª Despujol (1 f.Castellà) 10/14-6 1844 agost 7 – 
Torroella de Montgrí- Requeriment fet pel comte de Solterra al notari Josep Bataller per 
deutes (2f. Castellà) R. 28072 
 
Solterra 10/15 a 10/18.   10/15 -[s. XVIII] Comptes dels preus de materials i jornals de 
fadrins i manobres dels graners que es fan a Sant Josep.(2f. Català) 10/16 [s. XVIII] 
Càlcul de l’import de l’obra i preus de materials i jornals de fadrins i manobres dels 
graners nous que es fan al convent de Sant Josep (Girona).(2f. Català). 10/17 [s. XVI] 
Esborranys de carta enviada a una autoritat sobre la persecució del bandoler Vidrieret . 
10/18 – 1587, maig 25 – Madrid Carta de Jerónimo Gassol a Onofre d’Alentorn sobre 
un privilegi de 300 escuts. (2f. Castellà.Al dors: “Vidrieret”) (4 documents. R. 28073 
 
Solterra 10/19   1778, maig 29 – Girona - Capitulació i concòrdia feta y firmada entre lo 
Egregi Sr. Compte de Solterra y Don Joseph Francisco de Çarriera y Copons, son fill, 
los dos en la present ciutat de Gerona domiciliats, de una part,y los reverents 
Protectors y Administradors de la Iglesia de Sant Lluch de la mateixa ciutat de part 
altre. Notari: Francesc Casanoves i Garriga, notari de Girona. (Català. 5f. R. 28074 
 
Solterra 10/20 a 10/23. Solterra 10/20 – 1567, gener 12 – Saragossa – Carta de Joan 
de Gurrea, governador d’Aragó, sobre persecució de bandolers amb una força nova 
formada per francesos i catalans perdonats pel rei, entre els quals Brunet (Deteriorada. 



   

                                                            

1f. Castellà) Solterra 10/21 [s. XVI] Memorial de les diligències per apresar el bandoler 
Vidrieret (2f. En castellà) Solterra 10/22 1614, febrer, 8 – Girona – Àpoca de 24 sous 
que ha pagat Francesc de Cruïlles a la companyia de Jesús per uns censos deguts. 
(2f. Manca l’inici del document. Llatí. 10/23 1481, novembre 17 – Girona - El notari 
Ramon Mercader certifica un document de 1472 pel qual s’ordena a la magnífica 
senyora ... Citjara (vídua de Sitjar), que les pensions que paga anualment a Bartomeu 
Serra, doctor en lleis i rebel al rei, les pagui a Gabriel Capmany, receptor dels 
emoluments del rei, a causa de la rebel·lió del tal Serra.(Català i llatí. 1f) R. 28075  
 
Solterra 10/24  1592, agost 13 – Sentència de Joan d’Icart, conseller reial i batlle 
general dels feus de Catalunya, relativa al senyoriu sobre el castell de Vallterra o 
Solterra, situat al bisbat de Vic, que pertany al rei, i condemna a Joan de Sarriera a 
capbrevar i reconèixer que té el dit castell sota feu del rei, en comptes de tenir-lo sota 
dominis de Carles de Cruïlles i Vilademany, i a retre homenatge de fidelitat al rei (Llatí. 
4f. Còpia del s. XVIII) R. 28076 

 
Solterra 10/25 [s. XVI-XVII] Resum del que contenen los papers del Plech de nº 
3 fahents per la casa que posseheix lo egregi Don Joan Çarriera, Rocabertí y de Gurb, 
comte de Solterra, en la ciutat de Gerona domiciliat, tocants y concernents per la 
Aygua de la Font, concedida per lo Rt. Pare Prior y Convent de Sant Domingo de dita 
Ciutat, del ordre de Predicadors, per a aportar y conduhir a la casa y ort que posseheix 
en lo carrer dels Ciutadans de dita ciutat. Sentència sobre l’aigua de la dita font. (6 f. 
Català i llatí) R. 28077 

 
Solterra 10/26 1588, desembre 22 – Girona – Venda d’alguns masos de la 
parròquia de Sant Feliu de la Guàrdia [de Muga?] i del comtat d’Empúries feta per Joan 
Noalguer i Marianna Batlle, consorts, a Joan Ferrer. Presa de possessió. 1572 - 
Concòrdia entre Pere Batlle i Montserrat Sagristà, pagès de la Guàrdia. 1576 - 
Concòrdia segona. Índex. (Llibre enquadernat en pergamí i foliat. 51f. En català i llatí) 
R. 28078 

 
Solterra 10/27 1735-1763 – Vendes i lluïcions de censals en el territori de 
Girona. (Quadern cosit. 25f. Llatí)  R. 28079 

 
Solterra 10/28 1578, febrer 26 – Vic – Elisabet Güell, vídua de Martí Güell, amb 
altres membres de la seva família, per poder pagar el dot d’Anna, filla seva i esposa de 
Rafael Folch, ven a Agustí Beuló, notari de Vic, una peça de terra que pertany al mas 
Folch. (11f. Llatí. Quadernet cosit)  
R. 28080  
 
Solterra 10/29 1791 - Juan de Larrard, cónsul general de Dinamarca...contra 
Jorge Gofredo Hilliger, de nación Prusiano, comerciante en esta ciudad. Trasllat de la 
causa judicial vista en el tribunal de l’Auditoria de Guerra de Catalunya, entre Joan 
Larrard, com a representant d’Anna Magdalena, vídua de Joan Otto Eggers i mare 
d’Otto Eggers, i el soci d’aquest, Jordi Gofredo Hilliger, per l’herència del dit Eggers. 
(14f. Quadernet cosit. En castellà) R. 28081   

 
Solterra 10/30 a 10/34 – 1 Solterra 0/30 1655, febrer 12 – Menorca – Carta de condol 
de Joan Millà a Pere Mascort de Girona, per la mort del seu pare, donant notícies i 
demanant informacions . (2f. En català. Deteriorat) Solterra 10/311762, gener 17 – 
Madrid- Carta al comte de Solterra (2f. Castellà) Solterra 10/32 [1786] Sentència sobre 



   

                                                            

la demanda de Pere Lugà, comerciant de Barcelona, contra Joan de Larrard, 
comerciant i actualment jutge d’apel·lacions del Consolat de Mar, sobre un assumpte 
d’assegurances de gèneres embarcats a Hamburg cap a Barcelona i naufragats.(2f. 
Castellà) Solterra 10/33 1791- Traduccions de l’alemany de la procura de la mare 
d’Otto Eggers a favor de Joan de Larrard, cònsol de Dinamarca i de la carta de la mare 
d’ Eggers, d’Altona, a Joan Larrard (2f. Castellà) Solterra 10/34 – 1492 – Comptes dels 
censos que es reben a Barcelona d’en Francí Vallhonrat i d’en Joan Cortès. Notes de 
documents de Joan Sarriera, batlle general de Catalunya  (Llatí i català. 2f. Molt 
deteriorat) R. 28082 
 
Solterra 10/35 1625 – Confessió de Joan Safont de tenir unes cases a 
Barcelona per Joan Sarriera. Còpies de documents de1490 i 1492 d’establiments fets 
per Joan Sarriera (1f. Llatí) 1581 Establiment de cases al Portal de Sant Daniel de 
Barcelona. (2f. català) R. 28083 

 
Solterra 10/36 1801- Llibre de comptabilitat de comerç marítim de blat, oli, ferro 
de Rússia, teixits, i fustes, entre els ports de Riga, Nàpols, Cadis, Barcelona, Tortosa, 
Lisboa, Alacant, etc.  (14f. Anglès, francès, castellà. Quadern cosit amb tapes de paper 
amb el títol “Cuentas simuladas”) R. 28084 
 
Solterra 10/37 i 10/38. Solterra 10/37- 1734, agost 8 – Girona – Certificat notarial de la 
lluïció de tres censals en favor de Ramon de Cruïlles i Sacirera, capiscol de la catedral 
de Vic, feta el juliol de 1734. (5 f. Llatí) Solterra 10/38 1717, març 17 - Àpoca en favor 
d’Ignasi de Cruïlles, sagristà d’Urgell, de 577 lliures i 10 sous per la lluïció d’un censal 
mort de 27 lliures i 10 sous de pensió anual que pagaven els hereus de Maria de 
Cruïlles i de Sacirera al doctor en drets Esteve Mata, de Barcelona. 1689, març 18 - 
Venda del dit censal mort feta per Maria de Cruïlles i Sacirera, vídua de Francesc de 
Cruïlles i Sitjar, a favor del doctor Esteve Mata (Llatí. Còpies. 9f.) R. 28085 
 
Solterra 10/39 i 10/40. Solterra 10/39 – 1673, agost 24 – Girona – Certificació notarial 
d’un document pel qual Jaume Figueres, pagès de Fornells, i Salvi Figueres, fuster de 
Riudellots de la Selva, fan procurador seu a Joan Figueres, de Riudellots. (7f. Llatí) 
1657 , març 23 – Barcelona - Francesc de Cruïlles ven un censal a Jaume Figueres 
amb especial obligació o hipoteca d’un cens d’11 lliures que rep del mas Mestres de 
Riudellots de la Selva. Solterra 10/40 -1571, setembre 3 – Barcelona - Jaume Joan 
Sapila reconeix que té pel capítol de la seu de Barcelona i en nom seu pel canonge 
Cristòfor Borrell, una casa situada prop l’església dels sants Just i Pastor de 
Barcelona.(4f. Còpia. Llatí)R. 28086) 
 
Solterra 10/41 1715 – Àpoca i definició d’un censal firmada pel convent de 
religioses Mínimes de Barcelona, en favor d’Ignasi de Cruïlles i Sitjar. 1695 - Venda 
d’un censal firmada pels tutors dels fills de Joan de Cruïlles, Sarriera i de Sitjar i per 
Maria de Cruïlles i de Sarriera, vídua de Francesc de Cruïlles i de Sitjar en favor de les 
religioses Mínimes de Barcelona  (18f. Llatí. Còpies) R. 28087 

 
Solterra 10/42 a 10/46 – 1860-1861- Cinc documents sobre estadístiques de 
producció, consum i importació de cereals a Barcelona.R. 28088 

 
Solterra 10/47 i 10/48. Solterra 10/47 -  1764, agost 20 – Torroella de Montgrí – Acta 
notarial del requeriment fet a Salvi Pla, sagristà de l’església de Torroella de Montgrí, 
davant la cúria de la vila i baronia, amb lectura d’una carta del tinent del rei a Girona 



   

                                                            

adreçada a ell, el text de la qual es transcriu en el document, sobre el pagament de 
l’impost de l’excusat. (2f. Castellà) Solterra 10/48 – 1795, març 26 – Urgell – Ignasi de 
Cruïlles i de Sacirera, canonge d’Urgell, tutor, amb altres, dels fills de Joan de Cruïlles 
de Sacirera i de Sitjar, nomena procurador a Ramon de Cruïlles i de Sacirera per fer 
inventari dels béns del difunt i per crear un censal per pagar el dot de Anna de Cruïlles i 
Sacirera que s’ha de casar amb Joan de Sarriera i de Gurb, comte de Solterra. (Còpia 
de Josep Dalmau, notari d’Urgell. 3f. Llatí) R. 28089 

 
Solterra 10/49  1791 - Al·legacions judicials contra Jordi Gofred Hilliger, soci 
comercial d’Otto Eggers, difunt, fetes per Joan de Larrard, procurador d’Anna 
Magdalena, vídúa, i mare del difunt.(9f) R. 28090 
 
Solterra 10/50 1783 -1786 Causa presentada davant del tribunal del Consolat de 
Comerç de Barcelona per Joan de Larrard, Keith i Companya, de Barcelona, contra els 
interessats o propietaris de la sagetia nomenada Santa Juliana (Manuel Llauder i 
altres), del patró Tomàs Famadas. Apel·lació de la part de Llauder (51 f. Castellà) R. 
28091 

 
Solterra 10/51 1796 – 1798 Causa presentada en el tribunal del Consolat de 
Comerç de Barcelona per Joan de Larrard, Gower i Companyia com a apoderats de la 
casa Larraille de Màlaga, contra Respall Hermanos, comerciants de Barcelona, per una 
càrrega de blat embarcada a Màlaga per vendre a Barcelona. (64f. En castellà) R. 
28092 

 
Solterra 10/52 1786 – 1789 - Pere Lugà, comerciant de Barcelona, contra Joan 
de Larrard, també comerciant i propietari de la companyia d’assegurances marítimes, 
que no va voler assegurar un vaixell de Lugà que venia d’Hamburg i es va perdre. En el 
tribunal del Consolat de Comerç de Barcelona (81f. En castellà) R. 28093 
 
Solterra 10/53 1799- Causa de Joan de Larrard contra Francesc de Milans i 
Companyia davant del tribunal del Consolat de Comerç de Barcelona, per una càrrega 
de lli en la que Milans i Companyia reclama la comissió i les despeses de corretatge 
(23 f. En castellà) R. 28094 

 
Solterra 10/54 1785-1786 – Resum dels testimonis rebuts a instància de Pere 
Luga sobre els seus capítols en la causa que segueix contra Larrard. (27f. Castellà)  R. 
28095 

 
Solterra 10/55 a 10/57.  Solterra 10/55 – 1778 – Certificat notarial de Bonaventura 
Bou i Guinart, notari de Girona, d’un document clos pel notari de Girona Salvi Fàbrega, 
pel qual el jove Llorenç Fita ven a Joan Sarriera i de Gurb un hort situat a Girona, prop 
la capella dels Dolors, al carrer de l’Olivera, i un censal l’any 1617 (6f. Llatí) Solterra 
10/56 1768. Juny 7 – Madrid - Comptes de Maria Martín de Castro (5f. Castellà) 
Solterra 10/57 1862, febrer 27 – Acta de la sessió de la Junta Provincial d’Agricultura, 
Indústria i Comerç de Barcelona (4f. Castellà) R. 27096 
 
Solterra 10/58 1791 – Assumpte de l’herència d’Otto Eggers. 1843 – Comptes 
dels lluïsmes rebuts en el Reial Patrimoni de Girona (2f)  R. 28097 

 



   

                                                            

Solterra 10/59 1860-1861 Producció i consum de cereals. Esborrany d’informe 
de la Junta [Provincial d’Agricultura, Indústria i Comerç de Barcelona] (6 documents. 
Castellà)  R. 28098 

 
Solterra 10/60 a 10/62. Solterra 10/60 -1566 – Lista dels soldats en el govierno del 
duque de Francavilla. Llistes de soldats amb la seva descripció física. Signatura 
autògrafa d’Onofre d’Alentorn. (Castellà. 6f) Solterra 10/61 - 1566, agost 19 – Partida 
de taula dels comuns dipòsits de Barcelona de 42 lliures feta per Miquel de Cruïlles a 
Antoni Joan Vidal i a Jaume Vidal (2f) Solterra 10/62 1723 Certificat d’una procura feta 
per Pere Sarriera en favor de Joan Olmera, de Girona (1f. Llatí) R. 28099 
 
Solterra 10/63 a 10/66. Solterra 10/63 – 1581, agost 27 – Igualada - Establiment que 
fa Jaume Pau Franquesa a Joan Puiggrós, paraire de llana, d’un corral situat a la vila 
d’Igualada, al camí que va de la plaça Nova al cementiri nou.Certificat del notari Joan 
Baró el 1619.(4f. Llatí) Solterra 10/64 -1579, agost  29 – Igualada - Joan Llanes, corder 
d’Igualada, la seva esposa Caterina i el seu fill Joan, venen a Francesc Riba, pagès de 
dita vila, una casa situada a Igualada, a la plaça de darrera l’església. Certificat del 
notari Joan Baró el 1618.(4f. Llatí) Solterra 10/65 – 1610, gener 26 – Francesc Riba, 
pagès del mas Cogulló d’Òdena, ven a mossèn Jeroni Puiggrós, rector d’Igualada, una 
casa que té a la plaça davant el cementiri dels pobres d’Igualada-  Certificat del notari 
d’Igualada Francesc Pere Montserrat el 1616. (2f. Català) Solterra 10/66 – 1589, juliol 
15 – Barcelona - Clàusula testamentària del testament de Sebastià Balle, corredor de 
coll de Barcelona, per la qual fa usufructuària dels seus béns la seva esposa Joana 
“vivint emperò casta y sens marit” i sempre que no reclami el seu dot. Si no complís les 
condicions, fa hereu el fill segon del seu germà Miquel, que viu a Sant Cugat del Vallès, 
sempre que aprengui de llegir i escriure i tingui un ofici mecànic. (Còpia autèntica de 
Joan Antic Torrents, notari de Barcelona, el 1599. 2f. Català) R. 28100 
 
Solterra 10/67 a 10/70. Solterra 10/67 – 1644, desembre 21 - Capítols matrimonials 
firmats entre Francesc de Cruïlles i Sitjar, de Girona, fill  de Francesc de Cruïlles i de 
Sitjar, difunt, i de Magdalena d’Homs, de Cruïlles i Desbac, d’una part, i Maria Sacirera 
i Canta, vídua de Francesc Canta i d’Homs, de Perpinyà, filla de Josep Sacirera i de 
Caldes, senyor de Sant Guim, i de la noble Francesca Sacirera i de Llupià, senyora de 
Corbera del Rosselló. Notari: Nicolau Roig, notari de Girona. (12 f. En català. 
Enquadernat amb un fragment retallat d’un document en pergamí del segle XVI) 
Solterra 10/68 – [s. XIX] Informe de Josep Artigues sobre les disposicions que li va 
encarregar el seu fill Ramon relatives a l’administració de les terres del comte [de 
Solterra?] Solterra 10/69 – 1730, juny 7 – Barcelona - Àpoca i definició de censal feta 
pel capítol de la seu de Barcelona a favor de Joan de Cruïlles i de Sarriera, de Girona, 
de 500 lliures de preu i pensió de 25 lliures.(3f. Llatí) Solterra 10/70 – 1736, juny 21 - 
Cardedeu – Renúncia feta per Joan Parcet, bracer de Cardedeu, a favor de Domènec 
Campeny, pagès de Breda, d’una peça de terra amb una casa, situada a Breda, al lloc 
dit Les Hortes. (Còpia notarial de 1755, del notari de Cardedeu Emanuel Lleotart i Roig, 
en paper timbrat de 1745. 5f. Llatí) R. 28101 
 
 
Solterra 11/1 a 11/4. Solterra 11/1 – 1559, abril 6 – Gurb - Joan Pere Montaner, 
prevere, Margarida, vídua de Joan Montaner, teixidor de llana, i el seu fill Guillem 
Tomàs Montaner, sastre, venen a Joan Armengol, bracer de Vic una peça de terra 
plantada de vinya situada a la parròquia de Gurb, al lloc dit Caulelles. Afegeix l’àpoca 
de la venda. (8f. Llatí) Solterra 11/2 – 1695, juny 15 – Barcelona – Ignasi de Cruïlles i 



   

                                                            

de Sacirera, canonge d’Urgell, i Ramon de Cruïlles i Sacirera, tutors dels fills de Joan 
de Cruïlles i Sacirera i de Sitjar, germà seu, nomenen procuradors seus Rafael de 
Cruïlles, veguer de la Cerdanya, i Pere Dalmau, notari d’Urgell. (3f. Llatí) Solterra 11/3 
S. XVIII Compte dels censos que fa Maria Masnou, Aran i Fontanils per uns masos 
situats a la parròquia de Sant Pere Sacosta, de la Vall d’Hostoles (2f. Català) Solterra 
11/4 1747, maig 14 – Girona – Ajust de comptes que fa Joan de Cruïlles i Sarriera amb 
mossèn Gabriel Gallo com a marmessor de Joan Roig, beneficiat de la seu de Girona. 
(2f. Llatí) R. 28102 
 
Solterra 11/5 – 1723, agost 24 – Barcelona – 1764, octubre 12 – Barcelona – 
Documents sobre la creació d’un censal per Francesc de Rocabertí i de Pau i 
Francesca Teresa de Rocabertí, Descatllar i Reart, cònjuges, amb la seva filla Maria, a 
favor de Francesc Constans i Fontllonga, prevere, beneficiat dela capella del palau 
episcopal d’Urgell . Documents sobre la creació i lluïció d’un censal de 7.500 lliures de 
preu i 300 lliures de pensió anual creat per Joan de Cruïlles i Sarriera i la seva esposa 
Maria de Cruïlles Rocabertí i Descatllar, en favor de Segimon Milans, ciutadà honrat de 
Barcelona.  Bonaventura de Milans firma àpoca a favor de Joan de Cruïlles, Sitjar i de 
Sarriera i el seu fill, Francesc de Cruïlles i de Rocabertí amb la seva esposa Manuela 
Cruïlles i d’Amat, de 7500 lliures per la lluïció d’un censal. Notari Fèlix Campllonch, 
notari de Barcelona. Altres  documents relacionats amb els dits censals. (41f. Llatí) R. 
28103 
 
Solterra 11/6 – 1758 – 1763 – Documents relatius a censals dels Cruïlles. (49f. Llatí) 
R. 28104 
 
Solterra 11/7 a 11/9. Solterra 11/7 - [S. XVI] Al·legació jurídica de Joan Sabater, 
jurista (còpia del s. XVIII: Copia de un memorial en drecho o Alegación Jurídica 
trabajada con primor. 5f. Castellà) Solterra 11/8 1575, gener 3 – Girona - Bernat de 
Sitjar fa cessió a Montserrat de Palol d’un censal que li feia el noble Francesc de 
Cruïlles, pel compliment del dot d’Anna, esposa del dit de Palol i germana del dit de 
Sitjar. (3f. Llatí)  Solterra 11/9 – 1635, març 18 – Mataró - Narcís Lladó, procurador de 
Gabriel Sabater, d’Argentona, ven a Joan Baptista Valls, mercader de Barcelona, una 
peça de terra situada a Argentona. Inclou l’àpoca del preu. (8f. Llatí. Molt deteriorat)  R. 
28105 
 
Solterra 11/10 a 11/13. Solterra 11/10 – 1607, novembre 5 – Girona - Ferran Suro, 
notari de Girona, dóna fe d’un document del notari Pere Canals que es transcriu i que 
conté els pactes firmats entre Francesc de Cruïlles i Anna de Cruïlles i Sitjar, cònjuges, 
d’una part, i Joan Albà, notari de Girona, de l’altra, per al cobrament de 1.814 lliures 
que són les rendes que perceben els dits cònjuges per molins, terres, farga, censals, 
cases, etc. (2f. Còpia del segle XVII. Català i llatí) Solterra 11/11  1538, desembre 21 - 
Certificat del notari d’Hostalric, Antoni Pagès, d’un debitori firmat a Riudarenes per 
Miquel Puigpardina, pagès, a Miquel Moner, pagès de Sils, per un préstec de 9 ducats i 
6 sous. (2f. Català) Solterra 11/12 1682, setembre 29 – Barcelona - El protonotari 
Baltasar d’Oriol i Marcer dóna fe del document d’aprovació firmada per Alexandre de 
Bournonville, capità general de Catalunya, del nomenament fet per Anton de Sarriera i 
de Rocabertí del seu pare Joan de Sarriera i de Gurb, comte de Solterra, per ocupar 
l’alcaidia del castell i vila de Bellver durant la seva menor edat (Pergamí. Llatí. Porta 
segell de cera pendent) Solterra 11/13 – 1628, agost 3 . Josep de Tormo i Vilademany 
escriu una carta de consignació a Joan de Sarriera i de Gurb perquè pagui certa 
quantitat que deu a Joan Fayos, corredor d’orella. R. 28106  



   

                                                            

 
Solterra 11/14 a 11/17. Solterra 11/14 – 1503 – Notes dels censals que la Diputació 
del General de Catalunya feia a Joan Sarriera, comte de Solterra (2f. Català) Solterra 
11/15 – [s. XVIII] Nota del valor dels béns de Bernadí Fàbrega, apotecari de Sant Feliu 
de Pallerols, difunt, que ha deixat creditors. (2f. Català) Solterra 11/16 1709, juny 27 - 
Barcelona – Francesc Sembasart reconeix que té per Joan de Sarriera i de Gurb, 
comte de Solterra, per compra, la quarta part del delme de la parròquia de Granollers 
(2f. Llatí) Solterra 11/17 – 1810, octubre 2 – Girona – Carta de Benet Castellar, 
procurador del comte de Solterra a Girona, a una autoritat que li manava persentar en 
15 dies els comptes del que hagués cobrat per al comte de Solterra. Acompanya un 
estat de les rendes que ell cobrava quan feia de procurador del comte. (3f. Català) R. 
28107 
 
Solterra 11/18 a 11/25 – Solterra 11/18 – 1735, setembre 9 – Girona – Davant del 
notari Andreu Ferrer de Girona, els mestres picapedrers Manuel Petit i Salvador Felip 
declaren sobre la construcció i servituds de les cases de Joan de Cruïlles en el carrer 
de Ciutadans i la dels Carmelites Descalços que fou de Miquel Pujades. (2f. Castellà) 
Solterra 11/19 – 1779, novembre 20 – Orde de pagament de Narcís Agustí, escrivà 
reial, al dipositari, d’una certa quantitat en favor d’Esteve Isern i Arbosset, de Sant 
Gregori (Gironès) per restituir el dot de la seva mare i pagar-li algunes despeses. (1f. 
Castellà) Solterra 11/20 – 1779 Ordre de l’escrivà reial al dipositari dels diners trets de 
la venda del mas Batllia, que pagui a Francesc Pla una quantitat que s’explica 
procedent de la venda del dit mas (1f. Castellà) Solterra 11/21 – 1779, novembre 26 – 
Girona -  Ordre de l’escrivà reial al dipositari, que pagui a Narcís Talleda, advocat de 
Girona i procurador de Joan Gibert i Cantalosella, certa quantitat  que ha de servir per 
a la restitució del dot de Maria Isern i Cantalosella, situada en quart lloc en la sentència 
de graduació (1f. Castellà) Solterra 11/22 1779, desembre 4 – Girona - Ordre de 
l’escrivà reial Francesc Gibert i Puig, al dipositari, perquè pagui a Miquel Carrera 
Devall, de Llorà, i a Miquel Puig i Solà, de Santa Coloma de Farners, certa quantitat 
segons el lloc que li correspon en la sentència de graduació de creditors. (1f. Castellà) 
Solterra 11/23 – 1709, juny 27 – Barcelona - Còpia autèntica de 1748 del document de 
reconeixement que fa Francesc Sembesart, cavaller de Barcelona, que té una quarta 
part del delme de Granollers per Joan de Sarriera i de Gurb, comte de Solterra.  (Llatí, 
3f. Vg. També document 11/16) Solterra 11/24 – 1751, juny 2 - Sant Feliu de Pallerols 
- Joan Crous i Bonmatí, escrivà públic de Sant Feliu de Pallerols, dóna fe que els 
arrendadors dels censos del comte de Solterra, habitants de dita vila, han presentat 
intima a dos pagesos del mateix lloc perquè paguin els censos que deuen.(1f. Castellà) 
Solterra 11/25 - 1507, març 1 – 1561, març 1 - Rafael Bonastre, notari públic de 
Barcelona i regent el capbreu general de Catalunya, fa fe que dins del capbreu de 
febrer dels censals generals de Catalunya hi ha la venda d’un censal a Joan Sarriera, 
cavaller de Barcelona, amb les diferents consignacions deduïdes. (1f. Català) R. 28108 
 
Solterra 11/26 a 11/35 – 1779, novembre 11 – Ordres de l’escrivà reial Narcís Agustí al 
dipositari perquè pagui diferents quantitats als creditors de Josep Isern, sastre de Sant 
Gregori, i ordres de l’escrivà reial Joan Gibert i Puig perquè es paguin els creditors de 
Salvi Duran, de Banyoles. (10 documents. Castellà)  Solterra 11/36 1735, setembre 9 
– Girona – Reconeixement i certificació de l’estat de la casa de Joan de Cruïlles al 
carrer dels Ciutadans de Girona per mestres picapedrers (1f. Català) R. 28109 
 
Solterra 11/37 1869, febrer 15 – Mataró - Absolució d’un cens firmada per Ramon Mª 
de Sarriera, comte de Solterra, a favor d’Antoni Cuyàs i Sampere, veí de Mataró, sobre 



   

                                                            

diverses cases i terres situades a Agell, dins el terme de Sant Feliu de Cabrera.(5f. 
Quadernet cosit. Castellà) Solterra 11/38 - 1655 desembre 11 – Isabel Blanes i 
Descatllar, vídua de Joan Blanes i Centelles, comte de Centelles, nomena procurador 
seu Francesc de Cruïlles, germà seu. (2f. Llatí) Solterra 11/39 – [s. XVII]  Papers per la 
concòrdia de Moner i Riera. Notes sobre la causa en la Reial Audiència entre Marianna 
Cudina Moner i Carol, esposa de Jeroni Cudina, doctor en drets, d’una part, i Joan 
Sarriera i de Gurb, de l’altra part. (2f. Català) Solterra 11/40 1757, març 12 – Madrid – 
Nota del marquès de Monterreal al comte de Solterra (1f. Castellà) R. 28110 
 
Solterra 11/41 – 1715, març 15 – Girona - Fundació d’un aniversari de 97 misses en 
l’altar de sant Martí de l’església de Sant Francesc de l’Observança de Girona, feta per 
Ignasi de Cruïlles i Sacirera, canonge de la Seu d’Urgell. Notari: Ramon Vila, notari de 
Girona. (5f. Llatí) R. 28111 
 
Solterra 11/42 – 1682, setembre 13 – Madrid  - Carles, rei de Castella i Aragó, per 
trobar-se vacant la alcaidia del castell de Bellver per mort de Francesc de Granollachs, 
nomena Antoni de Sarriera i de Rocabertí, fill de Joan de Sarriera, comte de Solterra i 
nét de Dídac de Sarriera, cavallers distingits pels seus mèrits, per ocupar aquest 
càrrec, amb la facultad de triar un substitut mentre sigui menor d’edat. (Pergamí. 4f. 
Llatí. Conserva la cinta de seda. Segell perdut) R.28112 
 
Solterra 11/43 – 1644, abril 18 – Girona – Censal de pensió anual de 200 sous i preu 
de 200 lliures, venut per Maria Terré i Sarriera, vídua de Joan Baptista Terré i d’Icart, a 
l’administrador de la causa pia de Maria Serra. Notari: Pere Casadevall, notari de 
Girona.(6f. Llatí. Cobertes de pergamí amb document del s. XVI) R. 28113 
 
Solterra 11/44 a 11/46 – 1756-1774 Cartes rebudes pel comte de Solterra del marquès 
de Monterreal, de Bernardo Marín i de Joaquin Riquelme (6 documents. Castellà) R. 
28114 
 
Solterra 11/47  1672, agost 23 – 1673, febrer 10 - Girona - Còpia autèntica de la 
informació rebuda en la cort reial de Girona del procurador de Maria de Cruïlles i 
Sacirera, vídua i hipotecària dels béns de Francesc de Cruïlles i de Sitjar i del seu fill 
Joan, sobre les obres que s’han de fer en el castell de Vilobí i alguns masos derruïts i 
molins que posseeixen a dita parròquia. Declaració jurada dels mestres picapedrers i 
fusters Joan Noguera i Jaume Anglada i relació de les obres que s’hi ha de fer i el seu 
cost. Còpia del notari Dídac Puig, de Girona. (12f. Català i llatí) R. 28115 
 
Solterra 11/48 – 1627, setembre 5 – Girona – Carta de Jeroni Cudina a Joan de 
Sarriera i de Gurb sobre causes judicials (1f Català). 1695, març 30 – Vilanova de 
l’Aguda -  Nomenament de procurador per a la tutoria dels fills de Joan de Cruïlles, 
Sacirera i de Sitjar en la persona de Ramon de Cruïlles i de Sacirera. (2f.Llatí. Certificat 
del notari Josep Posa, rector de Sant Miquel de Valldàries) -1732, maig 5 - 1736, abril 
17 -  Joan de Cruïlles Sitjar i Sarriera contra Salvi Casademont i Francesc 
Casademont, fill seu, de Riudellots de la Creu (4f. Castellà) 1755, gener 18 - Barcelona 
Carta del marquès d’Argençola a Pedro de Samaniego (1f. Castellà) R. 28116 
 
Solterra 11/49 – 1734-1771 – Cartes rebudes pel comte de Solterra, la major part de 
Bernardo Marín. (22 cartes. Castellà) R. 28117 
 



   

                                                            

Solterra 11/50 – 1789, maig 18- Girona – Àpoca de les obres fetes en la casa del 
carrer de Ciutadans de Girona pels mestres picapedrers Narcís Cortada i Francesc 
Llach (13 f. Català) R. 28118 
 
Solterra 11/51 -1525, abril 5 – Roma – Lletres apostòliques i sentència de Lluís 
Desplà, canonge de l’església de Barcelona i jutge apostòlic, en la causa entre el 
convent de Sant Domènec de Girona, de l’orde dels Predicadors i el capítol de la Seu i 
altres de Girona, a causa de l’aigua de la font que proveïa el convent i que els ha estat 
expoliada pel capítol de la Seu. (Còpia. 25 f. Llatí) R. 28119 
 
Solterra 11/52 – 1789, maig 21 – Girona - Àpoca d’obres fetes en la casa dels Cruïlles 
del carrer de Ciutadans de Girona, firmada per Pere Pons i Josep Boada, fusters.(12f. 
Català) Solterra 11/53 1773, juny 7 – Barcelona – Àpoca firmada per Joan Rosàs i 
Terrès, pagès de Santa Eulàlia de Ronçana, procurador de la seva mare Susanna, a 
favor del senyor Francesc de Cruïlles, Sitjar i Rocabertí, per la lluïció d’un censal de 
500 lliures de preu i 15 lliures de pensió. (4f. Català) R. 28120 
 
Solterra 11/54 a 11/56. Solterra 11/54 – 1773, abril 3 , Girona – Concòrdia feta entre 
el noble Francesc de Cruïlles, Sitjar i de Rocabertí, i Josep Pou i Floreta, pagès de 
Vilaür (Girona) en virtut de la qual Francesc de Cruïlles restitueix al dit Pou el mas Vilar 
d’Arenys i Josep Pou retorna a Francesc de Cruïlles 2.483 lliures que es dipositaren a 
l’arxiu de Girona per ser aplicades a la lluïció de diferents censals de la casa de 
Cruïlles. (15f. Català) Solterra 11/55 1773, abril 30 – Àpoca de la lluïció d’un censal 
firmada per Mateu Llobet, prevere i rector de Viloví, a favor de Francesc de Cruïlles, 
Sitjar i Rocabertí (4f. Català) Solterra 11/56 1773, agost 31 – Girona – Àpoca per la 
lluïció d’un censal que firma Francesc Garnatxa, rector de Sant Ponç de Taialà, a 
Francesc de cruïlles, Sitjar i de Rocabertí. (3f. Català) R. 28121 
 
Solterra 11/57 a 11/58. Solterra 11/57 – 1773, abril 5 – Lluició d’un censal firmada per 
Pius Ramon de Andrés i d’Asprer, domiciliat a Girona, en favor de Francesc de 
Cruïlles, Sitjar i de Rocabertí (Certificat notarial de Manuel Lagrifa, notari de Girona, el 
dia 7 del mateix mes i any. 4 f. Català) 1636, maig 28 – Girona – Àpoca d’un censal de 
400 lliures firmada per Francesc de Cartellà i Malla a favor de Rafael Cerdà, ciutadà 
honrat de Girona (Certificat notarial de Ponç Ferrer i Adroher, notari de Girona, en 
paper timbrat de 1773. 3f. Llatí) 1636, maig 28 – Creació d’un censal de 400 lliures de 
preu i 400 sous de pensió anual pel síndic de la universitat de Vilarnadal a favor de 
Rafael Cerdà, que el 1717 fou comprat per Esteve Tomàs Andreu, mercader de Girona 
a Maria de Cerdà i Güell i el seu fill (4f. Llatí. Certificat notarial de Francesc Blanch, 
notari de Girona, en paper timbrat de 1717). Encarregament de diferents censals que 
feu Maria de Cruïlles i Sacirera vídua de Francesc de Cruïlles i mare de Joan de 
Cruïlles i de Sitjar. (Format 8º. 5f. Català. Certificat notarial de Francesc Padrés, notari 
de Girona) Solterra 11/58 – 1738, agost 27 - 1763, juliol 23 – Barcelona – Documents 
de creació,àpoca i definició d’un censal de 1.000 lliures firmada per Bonaventura de 
Milans a favor de Joan de Cruïlles, Sitjar i de Sarriera, domiciliat a Barcelona. (Còpies 
de diverses dates. Quadernet cosit. 12f. Català) R. 28122 
 
Solterra 11/59 – S. XVI-XVIII – 1. [s. XVI-XVII] Notes sobre la causa entre el 
procurador del pubill Cruïlles i Sitjar i el prevere de Figueres Miquel Rovira.(2f. Català). 
2. [s. XVII]  Llista de béns i joies encantats per al sr. Santmartí (2f. Català. Deteriorat). 
3. 1753 - Procura de Joan de Cruïlles i de Sarriera i Maria de Cruïlles i Rocabertí, 



   

                                                            

cònjuges (2f. Castellà). 4. [s. XVIII] Informe sobre una causa que té el comte de 
Solterra pel nomenament d’escrivans a Girona.(1f. Castellà) R. 28123 
 
Solterra 11/60 – 1661-1698 – Àpoques, debitori i lluïció de censal (4 documents, 3 en 
llatí, 1 en català. Format 8º. 14f.) R. 28124 
 
Solterra 11/61 a 11/65. Solterra 11/61 – 1611, juny 6 Jerònima de Cruïlles i Llull, 
comtessa de Montagut, nomena procurador seu a Francesc de Cruïlles, de Girona. 
(Còpia certificada pel notari Joan Vicenç Cellarès, notari de Barcelona. 2f. Llatí) 
Solterra 11/62 1617, setembre 22 – Girona – Notes dels pactes de Dídac Sarriera i de 
Gurb amb el convent de Sant Domènec de Girona sobre l’ús de l’aigua (1f. Català) 
Solterra 11/63 1710, febrer 6 – Barcelona – Manuela de Cruïlles i Sarriera, monja de 
Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, nomena procurador a Maria de Cruïlles i 
Sarriera, mare seva (Còpia certificada pel notari Francesc Bonaventura Torres, notari 
de Barcelona. 2f. Llatí. Format 8º) Solterra 11/64 1686, febrer 16 – Barcelona- Joan de 
Cruïlles i Sitjar, ratifica la concòrdia firmada per la seva mare el 1664 entre els jurats 
del Consell General de Girona i els creditors censualistes de la dita ciutat.  (3f. Llatí. 
Còpia certificada del notari Jeroni Mateu, notari de Girona, el 1743) Solterra 11/65 
1767, març 6 – Barcelona - Joan de Cruïlles, Sitjar i de Sarriera i Francesc Cruïlles i de 
Rocabertí, pare i fill, constitueixen procuradors seus Narcís Barrasseta, escrivent de 
Girona, i Jeroni Figueres, pagès del Pla de Girona, per vendre censals (2f. Català. 
Closa per Fèlix Campllonch, notari de Girona, en paper timbrat de 1767) (5 documents. 
Llatí i català. 11f.) R. 28125 
 
Solterra 11/66 i 11/67 – Solterra 11/66 – 1664, juny 27 – Girona-  Concòrdia que 
firmen els jurats i Consell General de la ciutat de Girona amb els seus creditors 
censualistes degut a la ruïna de la ciutat per la guerra, el setge i les epidèmies que li 
impedeixen complir amb les seves obligacions creditícies. (13f. Català i llatí. Còpies 
simples) Solterra 11/67 – 1617, març 8 – Girona - Joan Besalú, veler de Girona, ven a 
Joan Sarriera i de Gurb una casa i hort que té a Girona, al puig de la Polleria, vora el 
Col·legi de Sant Martí de Costa (8f. Llatí. Còpia certificada del notari Bonaventura Bou i 
Guinart en paper timbrat de 1778) R. 28126 
 
Solterra 11/68 i 11/69. – Solterra 11/68 -  1727, febrer 17 – Girona  Àpoca i lluïció d’un 
censal firmada per Josep Vilabella, prevere i canonge de la Seu de Girona, beneficiat 
de Sant Baldiri, Rafael i Salvi en l’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols, a favor 
d’Ignasi de Cruïlles, canonge de la Seu d’Urgell i Ramon de Cruïlles, capiscol de la seu 
de Vic. 1720. Acta de relació d’una partida de la tresoreria imposada per Ignasi de 
Cruïlles i Ramon de Cruïlles.1684- Creació d’un censal per Josep Pou, pagès i senyor 
útil del mas Pou de Vilaür, a favor de Francesc Fàbrega i Heras, clergue i beneficiat de 
Sant Feliu de Pallerols. (11f.  Llatí. Certificats notarials de Joan Silvestre, notari de 
Girona i de Francesc Garriga, també notari de Girona) Solterra 11/69 – 1364, maig 29 
- Vic - Bernat Miquel, ciutadà de Vic, ven a Berenguer Bonell, beneficiat de la capella 
de Santa Maria de Mont-ral de la parròquia de Sant Andreu de Gurb i d’altres, 
marmessors del testament de Guillem Saig, dos morabatins censals que rep sobre dos 
trossos de terra situats a la parròquia de Sant Vicenç de Malla, al lloc dit La Plantada. 
Còpia d’altres dos documents relacionats (10f. Llatí. Còpies simples del segle XVIII) R. 
28127 
 
Solterra 11/70 a 11/73.  



   

                                                            

Solterra 11/70 -  1747 – Procura.(4f. Llatí) Solterra 11/71 – 1730, setembre 25 – 
Girona – Consigna de 1000 lliures feta per Joan de Cruïlles, Sitjar, Sarriera a favor de 
Ramon de Cruïlles, capiscol de la catedral de Vic  (4f. Llatí) Solterra 11/72 – 1648, 
octubre 24 – Girona – Requeriment del procurador de Francesc de Cruïlles i de Sitjar 
davant del batlle de Girona sobre un trasllat de penyores al dipòsit. (2f. Català i llatí) 
Solterra 11/73 – 1789, juny 19 – Girona – Àpoca d’obres fetes per fuster i ferrer a casa 
dels Cruïlles a Girona i al convent de sant Francesc de dita ciutat (2f. Català. Certificat 
notarial de Manuel Lagrifa, notari de Girona. R. 28128 
 
Solterra 11/74 a 11/77.  
Solterra 11/74 -  1695, juny 19 - Procura firmada per Maria de Cruïlles Sacirera i Maria 
de Cruïlles i Sarriera en favor del canonge Jaume Andreu i del doctor Rafael de 
Cruïlles, de la Seu d’Urgell, per manllevar un censal. (3f. Llatí) Solterra 11/75 1695, 
abril 11- Sentència del lloctinent general que dóna llicència als tutors dels fills de Joan 
de Cruïlles i de Sitjar per crear un censal de 4.000 lliures per al dot de Maria Anna, filla 
de Joan de Cruïlles, que s’ha de casar amb el noble Joan de Sarriera i de Gurb, comte 
de Solterra (2f. Llatí. Còpia de Melcior Cases, notari de Barcelona) Solterra 11/76  
1661, octubre 24 – Girona - Francesc Vinyoles, notari de Girona, dóna fe, sense datar, 
d’un document pel qual els jurats de Girona, administradors de la càtedra de Teologia 
de l’Estudi General fundat per Francesc Pasqual, canonge de Girona, atès que 
Francesc de Cruïlles i la seva esposa Anna li van vendre un censal de 400 sous de 
pensió anual el 1604 i el 1601 el mateix Cruïlles va comprar un censal de 2000 sous de 
pensió anual a la Generalitat de Catalunya, donat que no poden subvenir al pagament 
del salari de la càtedra ni poden recuperar els 400 sous de pensió, i donat que Maria 
de Cruïlles i Sacirera s’ofereix a pagar les pensions degudes i ha fet consignació de 
261 lliures, li cedeixen la pensió de 400 sous del censal de Francesc Pasqual que ara 
els pertany.(2f. Llatí. Dos exemplars) Solterra 11/77 – 1648, novembre 3 – Antoni 
Fontdevila, procurador de Francesc de Cruïlles i de Sitjar, davant del batlle de Girona i 
de testimonis  convocats, invoca la cèdula de requeriment, que s’insereix a continuació, 
sobre el trasport de les penyores de casa de T. Torner al dipòsit i s’insereix també la 
resposta del batlle a la requisició. (2f. Llatí i català) R. 28129 
 
Solterra 11/78 a 11/81.   
Solterra 11/78  - 1634, febrer 8 – Girona - Debitori que firma Francesc Rajadell als 
cònjuges Sitjar per pensions degudes d’un censal (2f. Llatí. Tacat. Certificat notarial del 
notari de Girona Miquel Mascord) Solterra 11/79 – 1673, octubre 7  Acta de la 
presentació d’una cèdula de requeriment davant dels jurats de Girona pel procurador 
de Joan de Cruïlles i de Sitjar sobre l’ocupació de la casa que el dit Cruïlles té al carrer 
Nou de Girona pel governador de les armes de la present plaça, demanant que o bé 
marxi de la casa o bé pagui lloguer a Cruïlles.(2f. Llatí i català. Certificat del notari de 
Girona Rafael Monràs) Solterra 11/80 1747, gener 30 – Barcelona – Joan de Cruïlles i 
de Sitjar nomena procurador seu el prevere Martirià Claramunt per fer vendes i altres 
alienacions. Notari: Josep Francesc Fontana, notari de Barcelona (1f. Llatí. En paper 
timbrat) Solterra 11/81 1730, abril 28 – Girona – Joan de Cruïlles, Sarriera i Sitjar i la 
seva esposa Maria de Cruïlles, Rocabertí, de Pau, Ballera i Descatllar, nomenen 
procurador seu el rector de Vilanova de l’Aguda, Esteve Grau (1f. Català. Certificat del 
notari de Girona Andreu Ferrer, el 1732) R. 28130 
 
Solterra 12/1 – Transcripcions i còpies de documents relacionats amb la parròquia de 
Sant Andreu de Gurb (1226-1759)  



   

                                                            

1. 1226 - Venda feta per Guerau de Camp-ras, la seva esposa Guillema i els seus fills 
a Pere d’Oliva, sacerdot, de dues peces de terra situades a la parròquia de Sant 
Andreu de Gurb, en el lloc anomenat Golfaric, en el senyoriu de Santa Maria de Mont-
ral (Còpia del s. XVIII). 2. 1274 – Sentència del jutge de Gurb Guerau Coquí, davant 
del sotsveguer d’Osona Arnau de Mur, i del batlle Berenguer de Rilat, en la causa que 
enfronta Pere Guillem, rector de Mont-ral, i Berenguer Bonastre, ciutadà de Barcelona, 
per la possessió de les cases del mas Bonastre (Còpia del s. XVIII. 7f) 3.1337- 
Composició firmada per Bernat d’Aleluia, rector de la capella de Santa Maria de Mont-
ral, amb Pere Alda, beneficiat de l’altar de Sant Jaume de la seu de Vic, davant 
Galceran, bisbe de Vic, en virtut de la qual es distribueixen les rendes de dues peces 
de terra que pertanyien al mas Oriol de Sant Andreu de Gurb (Còpia s. XVIII).4. 1373, 
gener 15 -  Els marmessors del testament de Guillem Sayo, rector de la capella de 
Santa Maria de Mont-ral, diòcesi de Vic, donen a Francesc de Soler, rector de la 
capella de Mont-ral les rendes de les terres que havien comprat dits marmessors per 
fundar un aniversari per l’ànima del difunt Guillem Sayó (5f. Còpia del segle XVIII).  5. 
1377 Venda feta per Pere Novell, fill i hereu de Bartomeu Novell, i de Sibil·la, difunts, 
de la parròquia de Vic, a Sança, esposa de Guillem de Malla, d’un honor plantat 
d’arbres en part, situada a la parròquia de San Andreu de Gurb (4f. Còpia del s. XVIII) 
6. 1516, desembre 16 – Vic -Venda feta per Aldonça de Gurb, filla i hereva universal de 
Bernat de Gurb, difunt, domiciliat a Vic, a Andreu Dachs, de la parròquia de Sant 
Andreu de Gurb, del mas Camp-ras[?] (6f. Còpia s. XVIII) 7. 1562, març 28 – Vic - 
Venda feta per Gabriel Prat, paraire de llanes de Vic, a Gaspar Casals, també paraire 
de la mateixa ciutat, d’una peça de terra amb vinyes situada a Sant Andreu de Gurb, en 
el lloc conegut com a Caulellas (8f.Còpia s. XVIII). 8. 1585, desembre 19 – Vic - 
Establiment a precari fet per Valentí Comalada, clergue de Vic i rector de la capella de 
Santa Anna de Mont-ral, parròquia de Sant Andreu de Gurb, a favor de Gaspar 
Verdaguer, hereu del mas Verdaguer situat a la parròquia de Santa Cecília de Voltregà, 
de dues peces de terra (4f.Còpia s. XVIII). 9.1638 Capítols fets entre els tutors i 
curadors de Francesc de Cruïlles, domiciliat a Girona, d’una part, i Francesc de 
Montcada, marquès d’Aitona, comte d’Osona i vescomte de Cabrera, de l’altra, en 
relació al plet interposat pels primers pel pagament d’un censal d’unes propietats 
situades a Sant Llorenç de Maçanet i a Vidreres que l’esmentat marquès i els seus fills 
Gastó i Hug de Montcada veneren i crearen a Miquel de Cruïlles, domiciliat a Girona 
(6f. Català. Certificat del notari Nicolau Roig el 1661. Signatura antiga: “ti. 11. Dezª 10. 
Numº 8”.). 10. 1645, febrer 4 – Corbera - Procura feta per Maria de Cruïlles i de 
Sarriera a Francesc de Cruïlles i de Sitjar, marit seu, domiciliat a Girona (Certificat del 
notari Blai Catà, de Perpinyà. 2f. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 13. Dezª 1. Numº 
7”).11. 1669, setembre 12 – Girona - Procura feta per Maria de Cruïlles i Sarriera, vídua 
de Francesc de Cruïlles i de Sitjar, domiciliat a Girona, a favor de Joan de Cruïlles, fill 
seu (Certificat del notari Rafael Monràs. 2f. Amb Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 13. Dezª 
1. Nº 5” ) 12. 1759, juny 10 - Barcelona - Concòrdia firmada entre Joan de Cruïlles 
Sitjar i Sarriera, domiciliat a Barcelona, d’una part, i Ramon Saseras, batlle de la Batllia 
Reial de Viladasens i Fellines, de l’altra, en relació a la venda del mas Puig situat a 
l’esmentat lloc de Fellines. Notari: Francesc Comelles, notari públic de Barcelona (7f. 
Català. En paper timbrat de 1759,amb Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 10. Numº 
10”) R. 28131 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Solterra 12/2 - Compte de lo que he gastat a la resclosa del meu molí de Arenys de 
Ampurda al any 1743 y pagat tot per mi Dn Joan de Cruyllas 



   

                                                            

1743- Compte de la quantitat gastada per Joan de Cruïlles en la resclosa d’un molí de 
la seva propietat situat a Arenys d’Empordà. Solterra 12/3 – Relacio de lo que han de 
inportar las obras ÿ ornaments del Moli Paperer de Arenÿs de Flubiá propi del Sor. 
Compte de Sulterra, a fi de cadar apunt de poderse fer paper es lo següent. 1819 
Relació de les despeses per les obres i ornaments del molí paperer d’Arenys de Fluvià, 
propietat del comte de Solterra. Signa: Ramon Boadella 
Solterra 12/4 – [...] feu á 1r de Agost de 1790, ÿ es conforme à dit Llevador de Lligams 
vermells; ÿ las [...] solament fins a las vençudas á 1r Agost inclusive de 1790 
1790 Taula de deutes (Document incomplet, manca la meitat esquerra.1 f. 430 x 310 
mm) Solterra 12/5 – Arbol Genealogico, que demuestra la descendencia por linea 
recta, de Baron, desde Fran[cis]co Rovira, sastre, hasta Fran[cis]co Rovira, ôrnero, 
p[ar] el Peyto q[u]e sigue, contra Antonio Monjo, Comerz[ian]te 
[S.XVIII] Arbre genealògic per línia directa de descendència masculina des de 
Francesc Rovira, sastre, a Francesc Rovira, forner, per al plet contra Antoni Mojo, 
comerciant. Solterra 12/6 – [S.XVII] Croquis d’afrontacions d’una terra vora els canals 
del rec, en un fragment de carta de Berenguer d’Oms i de Santapau, en català, 
adreçada a  J. Sarriera i de Gurb, de 1629. 
R.28132 
 
 
Solterra 12/7 – Censos reb lo Sr. Rey, et lo noble don Francisco de Cruilles per ell, 
ta[n]t en la Ciutat de Gerona com en la vegueria de aquella, assentats per parrochias e, 
ben individuats com en lo p[rese]nt codern se pot veurer 
1569-1592 Memorial dels censos que rep el rei i Francesc de Cruïlles en nom seu a 
Girona. 
(Topogràfic antic: “Nuº. I. Tit. 7 Dezena primera” EC: Dolent) R.28133 
 
 
Solterra 12/8 – Documentació relativa a la família Rovira 
1.1733-1768 Cuenta de lo que se trabajó en las casas del carrer de Jaume Giralt que 
pertenecen a Fran[cis]co Ruvira sastre en el año de 1733. Compte del mestre d’obres 
Josep de l’Horta (1f). 2. 1768, agost 31 – Barcelona -  Àpoca firmada per Salvador 
Terri, mestre de cases, ciutadà de Barcelona, a Jaume Rovira, músic, ciutadà de la 
mateixa ciutat, en relació a les obres a la cases que aquest últim posseeix al carrer 
d’en Botella de Barcelona. Notari Josep Maria Avellà (2f. Català. En paper timbrat de 
1769).3. 1768, setembre 6 – Barcelona - Àpoca firmada per Pere Vilarasa, fuster, 
ciutadà de Barcelona, a Jaume Rovira per les obres realitzades en les cases del carrer 
d’en Botella de Barcelona. Notari: Josep Maria Avellà (3f. Català. En paper timbrat de 
1768). 4.>1766 - Nota dels papers que va rebre el procurador de Jaume Rovira de Pau 
Surià quan el va substituir com a procurador (1f. Català)  
 (4 documents. EC: regular. R.28134 
 
 
Solterra 12/9 –1611 Memorial dels pagaments efectuats amb els diners de la venda de 
la casa i hort, o les peces de terra, que pertanyien a Miquel Mercer, difunt, hortolà, que 
foren venudes a Antoni Coll, cirurgià.  (1f. Català) Solterra 12/10 – Manuali Primo 
tabula Cambii sive communium depositorum p[rese]ntis civitatis Bar[cino]ne sub 
chalendario diei decimi quarti mensis junÿ anni mill[essi]mi sex[centessi]mi 
septuagessimi tertii est continuata quaedam partita de computo novo sub forma 
sequenti - 1673, juny 14 – Barcelona -  Notes dels manuals de la taula de canvis dels 
dipòsits de la ciutat de Barcelona, certificades pel notari Francesc Torres, arxiver dels 



   

                                                            

llibres i escriptures de la Taula de Canvi de Barcelona. .Signatura antiga: Cruÿllas tit. 
11. Dezª 10. Numº 1. (4f. Català) Solterra 12/11 – 1724 Concòrdia entre Joan Sarriera 
i de Gurb, comte de Solterra, senyor de la casa de Mont-ral, situada en la parròquia de 
Sant Andreu de Gurb, d’una part, i Jeroni Estevanell, prevere, obtentor del benefici sots 
invocació de Santa Llúcia i Santa Quitèria a la seu de Vic, institutït i fundat per Ferrer 
de Tornamira, de l’altra, sobre la senyoria directa i alodial del mas Galí o Puigmaló, 
antigament anomenat Pradell, situat a l’esmentada parròquia de Gurb (Anotacions en 
esborrany. 2f. Català. EC: Dolent). Solterra 12/12 –1853, desembre 12 – Santa Creu- 
Carta de Manuel Benet i Soler al comte de Solterra (1f. Castellà) Solterra 12/13 – 
1756, juliol 8 - Vullpellac - Carta de certificació feta per Francesc Pericot, ferrer, 
Francesc Diumenge, i Antonio Hortal, jornalers i veïns de Torroella de Montgrí, relativa 
al recorregut del riu Ter per diverses propietats, entre les quals es troben unes 
propietats del comte de Solterra, domiciliat a Girona, situades al territori anomenat els 
Graells. (1f. Castellà. Certificació de l’escrivà Antoni Martí i Perals) 5 documents 
R.28135 
 
 
Solterra 12/14 – Cartes de Bernardo Marín al comte de Solterra i al comte de Cartellà 
1756-1767 Cartes de Bernardo Marín al comte de Solterra (1756-1767). Carta de 
Bernardo Marín al comte de Cartellà (s.d.)  4 documents.R. 28136 
 
Solterra 12/15 – Concessió feta per Ferran VII per mitjà de Francisco Xavier Castaños, 
capità general de Catalunya, al comte de Solterra. 
1817, agost 13 - Concessió feta pel rei Ferran VII al comte de Solterra, domiciliat a 
Barcelona, de territori dins el corregiment de Figueres perquè pugui exercir la 
jurisdicció civil a través del jutge i escrivans nomenats per a les causes de capbrevació, 
havent d’ésser designat com a jutge l’alcalde major de Figueres.(Original en paper 
timbrat i amb segell de placa. 2f. i 2 còpies. Castellà) R.28137 
 
Solterra 12/16 – 1714-1716 Memorial de collites a Caldes, Torre Gironella, Arenys, 
Mas Sitjar, Vilobí, Palol de Revardit, Puigardina..(20 f. Català. Quadernet cosit. 155 x 
100 mm) R.28138 
 
Solterra 12/17 – 1584 Procura feta per Antoni Sitjar, donzell i clergue de Girona, a 
favor de Lluís Ferrer, clergue de l’esmentada ciutat.Notari: Bernat Caselles, notari 
públic de Girona 
(EC: Dolent. 190 x 130 mm 2f. Llatí)  Solterra 12/18 –  1628, març 30 - Barcelona- 
Albarà de consignació i pòlisa de canvi de 750 lliures fet per Lluís Tormo i Josep de 
Tormo i Vilademany, germans, a favor de Joan Sarriera i de Gurb.(EC: mutilat, li manca 
fragment de la part superior esquerra 1f. Català) Solterra 12/19 – 1614, febrer 14- 
Fragment d’àpoca de Miquel Rodés, jesuïta de Girona (Mutilat, només hi ha el fragment 
superior del document) Solterra 12/20 – [s. XVIII] Actes de ar[...]daments finits [...] del 
Patrimoni [...] com del de esta[...] de Cruÿllas, y d[e ...] unidas á ellas.(S.d. Coberta de 
document. EC: Dolent. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 13. Dezª 7. Numº 3.” Solterra 
12/21  – 1707 Procura feta per Joan Sarriera i de Gurb, comte de Solterra, domiciliat a 
Girona i a Sant Hilari Sacalm, com un dels tutors i curadors dels fills i hereus de Joan 
de Cruïlles i Sitjar, difunt, domiciliat a Barcelona, i de Maria de Cruïlles i Sarriera, la 
seva esposa, a favor de Josep Roig, prevere, domiciliat a Barcelona. Notari:  Ramon 
Vila, notari públic de Girona.(4 f. Llatí. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 12. Dezª 3. Numº 
8”) R.28139 
 



   

                                                            

Solterra 12/22 – Documents relatius a les rendes reials en el territori de Girona 
1841-1843 Cuenta que da el infr[aescrito co]misionado del Real Apeo de la ciudad de 
Geron[a] y su Obispado de los Laudemios que ha percib[ido ...] tocante al R[ea]l 
Patrimonio de S.M. en el año mi[l] ocho cientos cuarenta y uno segun certificació[n] del 
Es[criva]no del Ramo que acompaña Firmat per Gaspar Bacó.(1f. Castellà). 1843 - 
Certificat de Ramon Lagrifa y de Bono, notari públic de Girona, del document anterior 
de 1841 relatiu a les rendes enfitèutiques pertanyents al rei en el territori de Girona (1f. 
Castellà. Molt mutilats per rosegadors) R.28140 
 
Solterra 12/23 –1542 [o post.] Rebut de 15 lliures lliurades pels administradors de 
l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona a Joan Sarriera, en concepte de l’acord firmat 
per Rafael Beuna, adroguer de Girona, arrendador de les lleudes reials d’aquesta 
ciutat, contra Pere Pinós, de Banyoles, pollater de l’esmentat hospital, que va entrar 
mercaderies a Girona sense pagar lleuda i no pertanyien a l’Hospital. (s.d.) - 1542 o 
post Memorial p[er] intelligensia de la sentensia se és donada en fauor dels sindichs de 
la vegaria de Gerona (2 documents. 4 f. Català) R.28141 
 
Solterra 12/24 – 1671 – 1732 -Venda i creació d’un censal feta per Maria de Cruïlles i 
de Çacirera, vídua de Francesc de Cruïlles i Sitjar, i Joan de Cruïlles i Sitjar, fill seu, el 
1688 a favor de Daniel Sayol i Quarteroni, ardiaca de Badalona i canonge de l’església 
de Barcelona. 1732, juliol 23 – Barcelona – Definició de censal feta per Joan Roig, 
cirurgià, de Cubelles, procurador de Francesc Marquès i Sorts, doctor en Medicina, a 
favor de Joan de Cruïlles i de Sarriera, domiciliat a Girona (5f Llatí). 1688 octubre 10 – 
Barcelona -  Maria de Cruïlles i de Sarriera, vídua de Francesc [de Cruïlles] i Sitjar, 
crea un censal de 100 dobles d’or de preu i 5 dobles de pensió anual (Còpia certificada 
s. XVIII, del notari Vicenç Gavarró. Llatí). 1688, octubre 19 – Àpoca del censal (Còpia 
certificada s. XVIII, del notari Vicenç Gavarró. Llatí). 1688, octubre 19 – Àpoca de 80 
dobles d’or firmada per Ramon de Cruïlles i Sacirera a Pere Antoni i Jaume Texidor, 
mercaders de Barcelona per un préstec (Còpia certificada s. XVIII, del notari Vicenç 
Gavarró. Llatí). 1681, octubre 3 – Barcelona – Procura de Ramon de Cruïlles. 1671, 
octubre 17 – Còpies de capítols matrimonials de Cecília Sarriera i Descatllar i Joan de 
Sarriera i Gurb (Còpia certificada s. XVIII, del notari Vicenç Gavarró. Català).1688, 
octubre 20 – Agnició de bona fe feta per Daniel de Sayol als germans Francesc i Josep 
Marquès dels quals n’és tutor, del censal dels Cruïlles (Còpia certificada s. XVIII, del 
notari Vicenç Gavarró. Llatí. 2 exemplars).1689, març 12 – Ignasi de Cruïlles firma 
rebut a Daniel de Sayol per 96 lliures i 19 sous per despeses com a procurador de 
Ramon de Cruïlles, germà seu. 1692, octubre 5 – Francesc Marquès, metge i 
professor, firma àpoca a Maria de Cruïlles de 5 dobles de la pensió del censal (Còpia 
certificada s. XVIII, del notari Francesc Falgueras. Llatí).  1691, abril 3 – Àpoca de la 
pensió del censal (Còpia certificada s. XVIII, del notari Josep Ferran. Llatí) 1692, febrer 
3 – Vic -  Carta de Ramon de Cruïlles a Daniel de Sayol reclamant-li dues pensions del 
censal. (12 documents relligats) R.28142 
 
Solterra 12/25 – 1520-1527 - Comptes de pensions y [....]es apo[rt]ats per Francesch 
de Cruilles. Compte antich del que Francesch de Cruilles paga a diverses persones 
com a receptor dels drets i rendes reals Signatura antiga: “Nu. 9. Tit. 7” (10f. Català. 
Deteriorat) Solterra 12/26 – 1866, març 3 - Nota relativa a la investidura autèntica del 
feu d’Arenys feta per Josep de Rocabertí, batlle general de Catalunya, a favor de Maria 
de Cruïlles i Sarriera. (Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 12. Dezª 9, nº 7”. Català. 1f, 210 x 
132 mm) Solterra 12/27 – 1625, juny 15, Barcelona-  Carta de Pau Campana, 
hospitaler i canonge de Tarragona, a Joan Sarriera demanant que li paguin les 



   

                                                            

pensions d’un censal de la casa de Sitjar des de 1622 (2f. Català) Solterra 12/28 – 
Compte de lo que han de pagar los Sors. Manumissors de Don Francesch de Cruilles a 
Mr Rafel de pensions endarrerides 1622 o post. Compte del que han de pagar els 
marmessors de Francesc de Cruïlles a Rafael Prats en concepte de pensions 
endarrerides. (1f. Català) Solterra 12/29 – 1622 o post. Nota del censal venut per 
Miquel Montaner, paraire de Girona, i Blanca, la seva dona, al convent del Carme de la 
mateixa ciutat en el que instituïren fermances Joan Pere de Cruïlles, donzell de Girona, 
i Antoni Carbó, també paraire. R.28143 
 
Solterra 12/30 – 1661, març 22- Girona -  Procura general feta per Maria de Cruïlles i 
Sarriera, vídua de Francesc de Cruïlles, difunt, domiciliat a Barcelona i Girona, a favor 
de Francesc Sarriera i de Llupià, domiciliat a Barcelona, germà seu (1f. Llatí. Còpia 
certificada del notari Roc Franch. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 12. Dezª 9. Numº 10”). 
1660, maig 4 – Barcelona - Procura feta per Maria de Cruïlles i Sarriera, consort i 
hereva universal de Francesc de Cruïlles i de Sitjar, difunt, a favor de Francesc Sarriera 
i de Llupià, domiciliat a Barcelona, germà seu (1f. Llatí. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 
12. Dezª 19. Numº 9” Còpia certificada del notari de Barcelona Francesc Reverter) 
R.28144 
 
Solterra 12/31 –1667, abril 23 –Barcelona - Concòrdia entre Esteve Puig i Bosom, 
obtenint del benefici tercer sots invocació de Sant Jordi i Sant Dalmau instituït en la seu 
de Girona, d’una part, i Benet Olmera Bianya i Cruïlles, domiciliat a Barcelona, de l’altra 
a causa d’un censal (6f. Català. Còpia certificada del notari de Perpinyà Manuel 
Texidor. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 10. Numº 5”. 1672 - Certificat del notari 
Manuel Texidor del contingut d’un capítol de la dita concòrdia pel qual Benet d’Olmera i 
Bianya prometé pagar cada any a Esteve Puig i Bosom 75 sous de la pensió del censal 
que feia al benefici de sant Jordi i sant Dalmau de la seu de Girona (1f. Català. 2 
documents) R.28145 
 
 
Solterra 12/32 – Documentació relativa als masos Vilamala de Munt i de Baix i 
Gironella, situats a la parròquia de Santa Maria de les Encies (Garrotxa) 
S. XVII - Memorial sobre els drets directes i alodials dels masos Vilamala i Gironella. 
1674, octubre 24 - Còpia de part de la sentència proferida en el plet presentat davant la 
Reial Audiència per Cecília Masdeu i Solá, vídua de Galceran Masdeu, ciutadà honrat 
de Girona, d’una parta, i Pere Planella i Cruïlles, i Maria de Planella i Umbert, cònjuges, 
de l’altra, que obligà la primera a capbrevar i reconeixer al matrimoni Planella com a 
usufructuari i propietari dels drets directes i alodials de la masoveria de Massordí, 
situada a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols, que pertany a Lluís Descatllar, senyor 
del castell de Colltort (Còpia s. XVIII. 2 f. Català). 1693, maig 4 - Còpia de part de la 
sentència proferida en la causa de Pere de Planella i Crüilles, i Maria de Planella, 
cònjuges, usufructuaris i propietaris del castell de Colltort, situat a la Vall d’Hostoles, 
d’una part, contra Joan Vaireda, botiguer d’Olot, i Pere Pau Arbosset, pagès i moliner 
de Sant Cristòfor de les Planes, en relació al mas Vilamala situat a la parròquia de 
Santa Maria de les Encies i al seu molí (Còpia s. XVIII. 1f. Llatí). (3 documents) R. 
28146 
 
Solterra 12/33 – Documentació relativa a la venda d’uns moliners fariners situats a 
Sant Feliu de Pallerols 
1834, març 12 – Barcelona - Venda al quitar atorgada per Antoni Espígol a favor de 
Rafael Sabadell de dos molins fariners situats a Sant Feliu de Pallerols (8f. Castellà). 



   

                                                            

1834, juny 5 – Barcelona – Informe firmat per Comes i Escrivà relatiu al dictamen que 
acompanya l’escriptura de venda dels dos molins feta per Antoni Espígol a Rafael 
Sabadell i la valoració feta pel Reial Patrimoni (4f. Castellà).S.d. [s. XIX] Còpia de la 
escritura de venda a carta de gràcia firmada per Josep Maria de Sarriera i Gurb, comte 
de Solterra, domiciliat a Barcelona, a favor de Rafael Sabadell, comerciant matriculat, 
veí de l’esmentada ciutat, de dos molins d’una mola casascú amb la casa i pati en que 
es troba construït, conductes i facultat d’aigües (Català. 1f) 
3 documents (estan relacionats amb els documents de Solterra 13/131) R. 28147 
 
Solterra 12/34 – Documentació relacionada amb Manuela de Cruïlles i Sarriera, 
neboda de Joan de Cruïlles 
1709, novembre 23 - Girona - Donació feta per Ignasi de Cruïlles, canonge de la Seu 
d’Urgell, Ramon de Cruïlles, precentor de la seu de Vic, i Joan de Sarriera i Gurb, 
juntament amb Maria de Cruïlles i Sarriera, vídua de Joan de Cruïlles, com a tutors dels 
hereus de l’esmentat difunt, a favor de Manuela de Cruïlles, neboda seva, dels rèdits 
d’un personat fundat a l’església de Girona (1f. Català. Còpia). 1715, març 15 – Girona 
- Fundació d’un aniversari solemne i de 97 misses baixes celebrades a l’altar de Sant 
Martí de l’església del monestir de Sant Francesc de l’Observança de Girona, feta per 
Ignasi de Cruïlles i Sarriera, sagristà i canonge de la seu d’Urgell, i per Manuela de 
Cruïlles i Sarriera (Còpia notarial. 5f. Llatí. Amb signatura antiga: “Cruÿllas tit. 13. Dezª 
8. Numº 2”) 
2 documents. R. 28148 
 
Solterra 12/35 –  1769, març 27 – Girona - Àpoca per l’import de les obres fetes a casa 
propietat del difunt Joan de Cruïlles Sitjar i de Sarriera, domiciliat a Barcelona, situada 
al carrer de Ciutadans de Girona, feta i firmada per Francesc Llorenç, mestre de cases 
de Girona, a favor de Francesc de Cruïlles Sitjar i de Rocabertí, domiciliat a Barcelona, 
com a hereu universal de l’esmentat Joan, el seu pare. (Signa: Manuel Lagrifa, notari 
públic de Girona. Paper timbrat. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 13. Dezª 5. Numº 9. 
Calaix 9”. 6f. Català) Solterra 12/36 – 1724 Àpoca firmada per Fèlix Fàbrega i Codina, 
prevere, obtenint del benefici sotsinvocació de Santa Maria i Sant Josep de la seu de 
Girona a favor de Francesc Tost, prevere, beneficiat del monestir de Sant Pere de les 
Puelles, un dels elegits de la concòrdia dels creditors de Joan Sarriera i de Gurb, comte 
de Solterra, domiciliat a Girona. (Signa: Ramon Vila, notari públic de Girona. Paper 
timbrat. 3f. 250 x 155 mm) Solterra 12/37 –  1716, agost 30 -  Carta de Pere Mir, 
prevere i sagristà de Caldes, a Maria de Cruïlles i Sarriera relativa al gra 
recol·lectat.(2f. Català) Solterra 12/38 – Papeles pertenecientes al Regidorato de 
Bar[celo]na 1827. – 1830, gener 8 – Barcelona -  Copia del Oficio pasado en 8. Enero 
1830. Al Ay[untamien]to de la Ciu[da]d de Gerona y a su Gobernador. Sobre l’obertura 
d’un carrer a Girona per la Costa de la Llebre i la placeta de Sant Josep vorejant la 
propietat del comte de Solterra (2f. Castellà) Solterra 12/39 –1657, octubre 21 – 
Barcelona- Concòrdia firmada per Cecília Sarriera i Descatllar, vídua de Diego Sarriera 
i de Gurb, difunt, domiciliat a Girona, d’una part, i Sibina Riera Moner i Carol, vídua de 
Gaspar Riera, difunt, domiciliat a Barcelona, i Maria Alexandro i Riera, dona de Pedro 
Alexandro, domiciliat a Girona, de l’altra, relativa a unes cases siutades al carrer dels 
Ciutadans de Girona.(5f. Català. Signatura antiga: “Nº 5. De Plech 1”. Solterra 12/40 – 
S.d. Nota relativa a la reforma d’una casa del carrer de la Costa de la Llebre perquè el 
governador de Girona hi anés a viure a casa que fou de l’ardiaca major Costas.(1f. 
Català. 250 x 150 mm) Solterra 12/41 – 1617, setembre 22  -  Establiment fet per fra 
Narcís Ribas, prior, i el monestir de Sant Domènec de Girona, a favor de Joan Sarriera 
i de Gurb, domiciliat a Girona, de l’aigua de la font de l’esmentat monestir.(Còpia 



   

                                                            

simple. 5f. Llatí i català. Signatura antiga: “nº 8 De Plech 1”) Solterra 12/42 –[s. XIX] 
S.d. Nota relativa establiment fet per Dalmau de Rocabertí i que es troba a l’Arxiu Reial 
de Barcelona.(2f. Català. 200 x 153 mm. Signatura antiga: “nº 5 De Plech 4” Solterra 
12/43 – Terras del Mas Çanespleda ques tenen â Directa señoria del señor del castell 
de Ostoles -  1564 Memorial de les terres del Mas Sanespleda (Sant Feliu de Pallerols) 
sota senyoria directa del senyor del castell d’Hostoles (4f. Català. Signatura antiga: “nº 
35 De Plech 7”) R. 28149 
 
Solterra 12/44 –Documentació relativa a les obres projectades a la casa del carrer de 
la Llebra, de Girona, propietat del comte de Solterra 
1851, agost, 28 – Girona - Nota de la fusta que se necesita per la obra projectada en la 
casa del Carrer de la Llebra propia del Sr. Conde de Solterra. Signa: Josep Pallola en 
nom del seu pare, Amador Pallola (1f. Català).1851, agost 31 – Girona - Nota de las 
ferramentas y son valor per lo que se necesita en la casa projectada en lo Carrer de la 
Llebra pròpia del Sr. Compte de Solterra signa: Joaquim Torramilans (1f. Català. 222 x 
165 mm) 1851, agost 30 – Girona – Porsupuesto [sic] Pressupost del fuster Josep 
Colomer per l’obra de la casa del carrer de la Llebre.(1f. Català) 1851, agost 30 – 
Girona - Preus de las farramentas de la casa del Sñor. Conde de Soltera [sic] situada 
an al carrer de la Llebra a Gerona.  Pressupost del ferrer Anton Badia. (1f. Català) 
4 documents R. 28150 
 
Solterra 12/45 – 1532 -1566 - Compte donat al rational del rebut y pagat de les lleudas 
y rendes Reals per Miquel de Cruilles comensat lo any 1532 y clos en lo any 1566 
consta ab aquest de les specta[n]tias esta ben ordenat. Compte donat al racional de les 
lleudes i rendes que ha rebut i pagat Miquel de Cruïlles, donzell, domiciliat a Girona, 
com a receptor de les rendes reials a Girona i la seva vegueria. (30 f. Català. Signatura 
antiga: “Nu. 2. Tit. 7 dezena primera” EC: Dolent)  
R. 28151 
 
Solterra 12/46 – Documentació relativa a la notaria i escrivania de Torroella de Montgrí 
1340, novembre 15, Barcelona -  El rei Pere III de Catalunya fa establiment emfitèutic a 
favor de Ramon Estanyet, de la notaria i escrivania de Torroella de Montgrí que 
posseïa en violari Pere Ahomar, fill de Joan Ahomar, difunt (2f. Llatí. Còpia del s. XIV. 
Signatura antiga: “nº 20 De Plech 4”) -  1615, maig 2 – Torroella de Montgrí – Crides 
públiques sobre la sentència que obliga als habitants de la baronia i terme de Torroella 
a cloure els seus actes a la notaria dels cònjuges Joan Sarriera i de Gurb i Francesca 
Sarriera i de Pons. (2f. Català. Còpia del segle XVIII) - [s. XVII] Pactes entre els 
cònsols de Torroella de Montgrí pels quals ells renunciaran a la causa que tenen 
pendent en el Reial Consell i demanen que es crein dues notaries més a la batllia de 
Torroella.  (1f. Català. Signatura antiga: “nº 6 De Plech 4”) -  [S. XVII] Memorial sobre la 
notaria de Torroella de Montgrí, la senyoria de la qual pertany a Francesca Sarriera i de 
Pons (2f. Català. Signatura antiga: “nº 14 De Plech 4”) 4 documents R. 28152 
 
Solterra 12/47 – 1758, maig 10 – Bàscara - Arrendament de Masoveria de la Heretat 
del Castell de Arenys de Ampurdá fet y firmada a favor de Joan Blanch y altre Joan 
Blanch Pare y fill halli habitans L’arrendament el va fer Ignasi Andreu, doctor en sagrats 
cànons, prevere, domiciliat a Barcelona, com a procurador de Joan de Cruïlles Sitjar i 
Sarriera, baró del castell i terme d’Arenys d’Empordà, a favor de Joan Blanch, pare, i 
Joan Blanch, fill, pagesos de l’esmentat lloc, de tota l’heretat i casa anomenada el 
Castell d’Arenys d’Empordà, així com les seves terres fèrtils i infèrtils, boscoses, amb 
vinyes i oliveres. Signa: Benet Ferrer, notari públic de Bàscara. (4f. Català. Paper 



   

                                                            

timbrat) Solterra 12/48 – 1829, gener 6 – Barcelona -  Cuenta Treinta y una dada por 
el Egregio Sr Conde de Solterra cessionario de las Rentas Reales del Obispado de 
Gerona. Correspond[ien]tes al año 1828. Compte de número 31 lliurat per Josep Maria 
de Sarriera Gurb, comte de Solterra, com a cessionari de les rendes reials y 
emoluments  recaptats a Girona, Besalú i Camprodon, entre d’altres. (8f. Castellà. 
Quadernet cosit) Solterra 12/49 –1812 – 1814 -  Nota de totas las escripturas que lo 
M.I.S. Dn Joseph Maria de Sarriera Compte de Solterre otorgá en poder de Benet 
Clará Not[ari] Pub[lic] que fou de la ciutat de Vich. Memorial de les escriptures 
otorgades en poder per Josep Maria de Sarriera, comte de Solterra, a Benet Clarà, 
notari públic de Vic.(4f. Català. Quadernet cosit) Solterra 12/50 – 1733 Cullita del Mas 
Pujardina de Riuderenas en lo any 1733. Memorial de la collita del mas Pujardina situat 
a Riudarenes.Signa: S[alva]dor Ferragut, mestre de lletres humanístiques, en nom de 
Salvi Alemany, pagès i masover  de l’heretat esmentada. (1f. Català) Solterra 12/51 – 
1844, abril 14 – Barcelona - Carta de Ramon [...] aldreçada al seu pare,  relativa a les 
cases de Pinós i Manresana1. Solterra 12/52 – 1266 juny 20- Establiment d’un camp 
anomenat el Vilar de Munt, fet per Pere Estanyol de Munt, de la parròquia de Sant 
Cristòfor de Cogolls, la seva esposa Guillema, la seva mare Loreta i el seu fill Pere, a 
favor de Pere Noguer, germà de Berenguer de Vilar, i a la seva esposa Maria. (Còpia 
del s. XVII. 1f. Llatí Signatura antiga: “Nº 3 De Plech 6”) Solterra 12/53 – [s. XVII]- 
Memorial en fet y en dret sobre del testame[n]t fet per Fran[ces]c de Calders señor del 
castell y terme de Sta. Fe.  Memorial signat pel doctor en drets [Jeroni?] Fàbrega, 
sobre els drets testamentaris sobre els béns de Francesc de Calders, senyor del castell 
i terme de Santa Fe. (1f. Català. Signatura antiga: “N. 4. Tit. 6. Dezª 2. Fulls 47”) 7 
documents R. 28153 
 
Solterra 12/54 –1622, abril 22 -  Inventari de la hisenda i béns heretats per Magdalena 
de Cruïlles i d’Oms, vídua de Francesc de Cruïlles i de Sitjar, difunt, domiciliat a Girona, 
receptor de les rendes reials de la Batllia General d’aquesta ciutat. (EC: Molt dolent. 6f. 
Català. Signatura antiga: “Nu. 3. Tit. 6. Dezª 2. Fol 47”) R. 28154 
  
Solterra 12/55 – [S: XVII] Lo ques deu al encant del Sr. D. Fran[ces]c de Cruylles 
Memorial de l’adeutat a l’encant fet dels béns que foren de Francesc de Cruïlles, difunt. 
(2f. Català. Signatura antiga: “nu. 2. Tit. 6. De. 2”) Solterra 12/56 – 1572, octubre 6 - 
Girona-  Donació feta per Anna de Cruïlles, monja no professa del monestir de Sant 
Daniel de Girona, a favor del seu pare, Miquel de Cruïlles, de tots els béns que pogués 
heretar de la seva mare, Margarida de Terrades, difunta. (4f.Llatí. Còpia de 1657 del 
notari de Barcelona Francesc Reverter. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 7. Numº 
4” Restes del segell de placa) Solterra 12/57 – 1762, octubre 21 Al·legacions davant 
de Jacint Gafarot, jutge de capbrevacions, de Salvi Canals, jornaler de Quart, per 
l’ordre rebuda del jutge de capbrevar a favor del comte de Solterra (3f. Castellà. 210 x 
160 mm)  Solterra 12/58 – 1710, juliol 1 – Al·legació de Joan Sarriera i de Gurb, comte 
de Solterra, domiciliat a Girona, com a senyor del castell de Requesens, contra Joan 
Ravanell, pedrenyaler de la mateixa ciutat, presentat davant Tomàs Suris i Llunell, 
perquè pagui les anyades pendents en relació a un tros de terra situat al carrer del 
Carme de Girona. Notari: Ramon Vila, de Girona. (3f. Català. Signatura antiga: nº 16. 
210 x 160 mm)  Solterra 12/59 – 1769, febrer 19 – Bàscara -  Arrendament d’un terçó 
dels terços de dues heretats i d’un molí fariner respectivament, situats a la parròquia 
del castell d’Arenys d’Empordà fet i firmat pel procurador de  Francesc de Cruïlles, 
Sitjar i de Rocabertí, senyor i baró de l’esmentat lloc, a favor de Salvador Amorós i 

 
1 Hi ha més cartes a Solterra 15/59 



   

                                                            

Garriga, carreter de Figueres, com a principal, i de Martirià Viader, pagès de Galliners, 
com a fermança, per un termini de cinc anys i cinc collites. (7 f. Català. Quadernet 
cosit. En paper timbrat. Signen: Miquel Bohigues, notari públic de Bàscara que també 
va fer la còpia certificada el dia 26 del mateix mes i any) Solterra 12/60 – 1768, maig 
25 – Girona – Arrendament del delme del castell de Palol de Revardit... fet per Narcís 
Barraseta, causídic de Girona, com a procurador de Francesc de Cruïlles, Sitjar i de 
Rocabertí, a favor de Pius Pallés, courer, i de Francesc Xifreu, estanyer, ambdós de 
Girona, per un termini de quatre anys. Signa: Manuel Lagrifa, notari públic de Girona. 
(Paper timbrat. Quadernet cosit. 6f. Català. Còpia certificada pel notari Manuel Lagrifa 
el 30 de maig del mateix any) Solterra 12/61  1764, desembre 16 – Rectoria d’Arenys 
d’Empordà – Arrendament per quatre anys, ço és, dos forsats y dos voluntaris, firmat 
per lo Reverent Ignasi Andreu, prevere... Arrendament de la casa i heretat anomenada 
mas Vilar i de totes les seves terres situades a Arenys d’Empordà firmat per Ignasi 
Andreu, prevere, doctor en sagrats cànons, de Barcelona, com a procurador de Joan 
de Cruïlles Sitjar i de Sarriera i de Francesc de Cruïlles i de Rocabertí, pare i fill, 
domiciliats a Barcelona, senyors  i barons del castell i terme d’Arenys, a favor de Pere 
Padrosa, pare, i Pere Padrosa, fill, pagesos de Galliners, per un termini de quatre anys, 
dos d’ells forçats i dos voluntaris. Signa: Miquel Bohigues, notari públic de Pontós. (5f. 
Català. Paper timbrat. Quadernet cosit. Còpia certificada pel mateix notari el 4 de gener 
de 1765) 
Solterra 12/62 – 1762, maig 6 – Girona - Arrendament fet per lo procurador de los 
nobles senyors pare i fill de Cruyllas... Contracte d’arrendament d’un molí fariner situat 
a Arenys d’Empordà fet per Jaume Ramon, prevere, diaca de l’església de Sant Feliu 
de Girona, com a procurador de Joan de Cruïlles Sitjar i de Sarriera, i de Francesc de 
Cruïlles i de Rocabertí, pare i fill, domiciliats a Barcelona, a favor de Josep Ros, 
blanquer, Cristòfor Colomer corder, i Martí Colomer, negociant, absent, tots tres de 
Banyoles, per un termini de cinc anys. Signa: Manuel Lagrifa, notari públic de Girona. ( 
7f. Català. Paper timbrat. Quadernet cosit. Còpia certificada del mateix notari, del 5 de 
juny del mateix any) Solterra 12/63 –1755, maig 1 / juny 3 – Barcelona / Caldes - 
Arrendament de la masoveria del castell anomenat de Parella, situat a Caldes de 
Malavella, fet per Joan de Cruïlles, Sitjar i de Sarriera, senyor i posseidor de 
l’esmentada heretat, a favor de Grau Albertí i Salvi Albertí, pagesos, pare i fill, habitants 
del mas Franquesa, situat també a l’esmentada vila.(2f. Català) Solterra 12/64  - 1760, 
juliol 20 – Barcelona – Arrendament fet i firmat per lo reverent Doctor Ignasi Andreu, 
Prevere... Arrendament dels delmes i censos del castell i terme de Palol de Revardit i 
de Sors fet i firmat per Ignasi Andreu, prevere de Barcelona, com a procurador de Joan 
de Cruïlles, Sitjar i de Sarriera, domiciliat a Barcelona,senyor de l’esmentat castell,  a 
favor de Josep Colomer, Pere Geli i Martirià Colomer, negociants de Banyoles, per un 
termini de quatre anys. Signa: Francesc Comelles, notari públic de Barcelona. (6f. En 
català. Quadernet cosit. Paper timbrat) R. 28155 
 
Solterra 12/65 –1713, setembre 8 – Girona - Venda i cessió d’un censal feta per Pere 
Figueras, pagès, habitant al mas Prats, i Margarida, esposa seva, a favor de Josep 
Figueras, fuster, tots de Riudellots de la Selva, de part d’un censal de 160 dobles de 
preu. (Certificat notarial. 4f. Llatí) 1715,  abril 27 – Girona - Llicència donada per Maria 
de Cruïlles i Sarriera, esposa de Joan de Cruïlles i Sitjar, difunt,  i per Ignasi de Cruïlles 
i Sitjar, domiciliat a Girona, fill i hereu universal seu, a favor de  Ramon de Cruïlles i 
Sacirera, cabiscol de la catedral de Vic, cunyat i oncle seu respectivament, d’un censal 
de pensió de 8 dobles d’or en espècie. (3 documents. Certificat del notari de Girona 
Ramon Vila. 6f. Llatí. Paper timbrat. Inclou la lluïció firmada per Joan Figueras, pagès 



   

                                                            

de Vilobí, i Josep Figueras,fuster, de Riudellots de la Selva) Signatura antiga: “Cruÿllas 
tit. 11. Dezª 4. Numº 5 Calaix 7” R. 28156 
 
Solterra 12/66 – Àpoques de censals relatives a Gaston de Montcada 
1373-1386 Llista i extracte del segle XVI d’àpoques en poder de Guillem Llobet, notari, 
relacionades amb Gaston de Montcada.  Calendari del censal del marquesat d’Aitona 
que rep Francesc de Cruïlles (2f. Català. Molt deteriorat).Signatura antiga: “tit. 4. Dezª 
1. Numº 9” R. 28157 
 
Solterra 12/67 – Documents relacionats amb censals dels aniversaris de la seu de 
Girona 
1736, maig 23 – Girona - Lluïció de dos censals firmada per Joan Rosselló, Josep 
Vilabella, Francesc Llobera, Narcís Pagès, administradors dels aniversaris presbiterials 
de la seu de Girona a favor de Ramon de Cruïlles i Sacirera, cabiscol major de la 
catedral de Vic . (5f. Llatí. Còpia certificada del notari Josep Pagès)1579, abril 1 – 
Girona - Venda de censal feta per Joan de Cruïlles a favor de Joan Pasqual, prevere, 
beneficiat a la seu de Girona, protector dels aniversaris presbiterials d’aquesta seu 
(Còpia certificada de 1736). Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 7. Numº 3. Calaix 
7”  (2 documents cosits. 9f. Llatí. Paper timbrat) R. 28158 
 
Solterra 12/68 – Documentació relativa als beneficis de l’església de Torroella de 
Mongrí 
1748, novembre 14 -  Lluïció firmada pel procurador de Tomàs Riera, prevere, obtenint 
del benefici sots invocació de la Verge Maria de l’església de Torroella de Montgrí, 
instituït i fundat per Andreu Gironella, a favor de Joan de Cruïlles Sitjar i Sarriera, 
domiciliat a Barcelona.  (5f. Llatí. Certificat notarial de 1766) 1576, juliol 28 – Girona - 
Censal de pensió venut i creat per Montserrat de Palol, donzell d’Arenys, Jeroni de 
Palol, Cecília Canter, esposa d’Onofre Canter, donzell, domiciliat a Perpinyà, com a 
principals, i altres com a fermances, a favor de Josep Busquets, clergue, canonge de 
l’església de Girona, obtentor del benefici sots invocació de la Confraria de Nostra 
Senyora de l’església de Torroella de Montgrí. Notari:  Nicolau Roig, notari de Girona 
(Llatí. 11f. 219 x 160 mm) 
Signatura antiga: Cruÿllas tit. 11. Dezª 7. Numº 1. Calaix 7. Dos documents cosits junts 
R. 28159 
 
Solterra 12/69 – 1622, juliol 6 – 26 - Girona  Acte notarial de les diferents sessions 
d’encant públic dels béns de Francesc de Cruïlles i de Sitjar, difunt, fet per corredors 
davant de la seva casa al carrer de la Ciutat de Girona, a instància dels tutors del seu 
fill Francesc, Lluís Alemany i d’Alemany, ardiaca de Besalú i canonge de Girona, 
Baltasar d’Homs, de Perpinyà, Joan Sarriera i de Gurb, Ramon Xammar, Rafael de 
Sant Martí, domiciliats a Girona, i Llorenç Bruells, prevere, beneficiat de l’església de la 
mateixa ciutat. Signa. Miquel Mascord, notari públic de Girona (3f. Català i llatí. Molt 
deteriorat. Còpia. Signatura antiga: “tit. 2. Dezª 1, numº 2”) Solterra 12/70 – 1740, 
febrer 14 – Barcelona -  Pere Boix, ministre provincial de tots els Frares Menors de la 
regular observança de Sant Francesc i de Santa Clara de la província de Catalunya, 
escriu als administradors de la Confraria del Cordó de Ntre. P. Sant Francesc, fundada 
al convent de Girona, exposant l’acord amb Joan de Cruïlles, el qual pagarà les 
pensions de censals degudes a la dita confraria evitant així un plet judicial.  Signen: 
Pere Boix i Bonaventura Vilar, secretari. (1f. Castellà. Segell de placa) Solterra 12/71 – 
1777, gener 23 – Barcelona – Privilegi reial de Carles III a favor de Francesc de 



   

                                                            

Cruïlles Sitjar i de Rocabertí, de Barcelona, del dret de triar els jutges o escrivans en 
els territoris on puguin executar-se  les capbrevacions que li corresponen.  
Signen: Gerónimo Velarde y Sola, regent de la Real Audiencia. (5 f. Castellà. Còpia. 
Segell de placa. Signatura antiga: “Cruÿllas. Tit. 13. Dezª 8. Numº 10” Solterra 12/72 –  
S.d. Venda feta per Guerau de Rocabertí, senyor de Cabrenys i de la Vall d’Hostoles, a 
favor de Guillem Huguet, prevere, Bernat Guillem de Clota i Cristòfor de Cogolls, 
representants de la confraria de Santa Maria del Far, de tots els censos i drets que 
l’esmentat Guerau rebia de diferents masos de la Vall d’Hostoles. Còpia certificada 
sense cloure del notari Joan Bosch. 3f. Llatí. Signatura antiga: “nº 20. De Plech 6”) 
Solterra 12/73 –[1275], febrer 13 -  Ermessenda, esposa de Pere de Santa Eulàlia, 
difunt, de Vic, la seva filla Berenguera, i el seu marit Pere Muntaner, venen a Pere 
Guillem, rector de la capella de Santa Maria de Mont-ral, i a Pere, clergue, dues parts 
de les collites de pa i vi que reben de dues peces de terra que tenen en franc alou prop 
les cases de Bonastre.(3f. Llatí. Còpia simple s. XVIII. Una nota marginal diu: “Se sacó 
copia auténtica por el notario Sayrols y Carrera del nº de Barcelona, en 30 abril de 
1802”. R. 28160 
 
Solterra 12/74 -1732, març 31, maig 2 -  Copia de los Capítulos p[rese]ntados por el 
Egregio Conde de Solterra en 31 Marzo, ÿ 2 de Maÿo 1732 en la causa que sigue 
contra Jaÿme Llapart Labrador de Sn Feliu de Paÿarols.Capítols que demostren la 
legitimitat del comte de Solterra, com a senyor del castell d’Hostoles, en la senyoria 
sobre el mas Terrús i altres masos a Sant Feliu de Pallerols i a Pineda (10f. Llatí) 
[1208], gener 25 - Cessió de diferents masos i bordes feta per Mir d’Hostoles i la seva 
esposa Beatriu a l’església d’Amer, (Còpia. Inclou nota relativa a la nulitat del 
document per no haver estat clos per notari) (2f. Llatí)  (Signatures antigues: “Nº 2 Del 
Plech 6” i “nº 10. De Plech 7”) R. 28161 
 
Solterra 12/75 – 1556, juny 3 – Millars - Capítols matrimonials entre Miquel Lucas, 
cavaller, domiciliat a Barcelona, fill i hereu de Miquel Lucas,difunt, i d’Elionor, esposa 
seva, d’una part, i Cecília de Palou, donzella, filla de Miquel de Palou i de Violant, la 
seva esposa, difunts, d’Arenys, vegueria de Besalú, de l’altra. Signa: Galceran Farrer, 
notari públi de Corçà. (3f. Llatí. Molt deteriorat. Signatura antiga: “tit. 10. Dezª 7. Numº 
5”) R. 28162 
 
Solterra 12/76 – 1747-1751 Documentació sobre el plet entre Domènec Campeny i la 
Cúria Eclesiàstica de Girona relatiu a la causa pia fundada per Miquel Perpinyà. 
Marià Pou, vicari i oficial del bisbe de Girona, Llorenç Taranco i Muzaurieta, comunica 
la seva sentència en el plet vist a la Cúria Eclesiàstica de Girona, entre l’administració 
del capítol dels canonges de la seu de Girona, per una banda, i Domènec Campeny, 
pagès de Sant Salvador de Breda, senyor útil i propietari del mas Campeny situat a 
l’esmentada parròquia, de l’altra, relatiu a un censal les pensions del qual se li 
reclamen. Còpia de la petició de Jacint Bonet, prevere, beneficiat, administrador de la 
causa pia instituïda i fundada per Miquel Perpinyà, difunt, relativa al censal reclamat a 
Domènec Campeny. (7f. Llatí i català. 2 documents Còpies) R. 28163 
 
Solterra 12/77 – 1777-1804 Documents judicials. 
1777 - Esborrany incomplet de l’al·legació de Domènec Combellas, procurador dels 
Campeny i socis, relativa a la taxació del mas Campeny de Breda que s’ha de vendre 
per pagar les pensions degudes al Capítol Eclesiàstic de Girona (1f. Castellà).  
1802, juny 1 – Vic - Presentació davant Josep Clarella, assessor ordinari del batlle del 
terme de Sant Andreu de Gurb, d’Antoni Prim, advocat i procurador de Josep Maria de 



   

                                                            

Despujol i de Vilalba, prevere, sumiller de cortina del rei, canonge de l’església de 
València, obtentor del benefici de Santa Anna, fundat a la capella de Mont-ral, d’una 
part, que presenta demanda contra Josep Puig i Llucià Puig, pare i fill, mitgers del mas 
Torraprima del terme de Gurb, de l’altra, a causa  dels delmes de l’esmentat benefici de 
Santa Anna (2f. Castellà) 
1804, abril 18 – Vic -  Carta d’Antoni Prim a Josep Maria Despujol i de Vilalba, sumiller 
de cortina del rei, sobre el benefici extingit d’Aleluia. Al·legació judicial (Castellà. 2f) 
1804, juliol 30 – Massanes - Certificat de la defunció esdevinguda el 8 d’octubre de 
1795, d’Antoni Campeny, fill de Domènec Campeny i de Rosa, esposa seva, firmat per 
Jaume Maynou, prevere i rector de l’església de Sant Esteve de Massanes (1f. Català) 
R. 28164 
 
Solterra 12/78 – 1442, maig 17 – Girona – Donat que Dalmau de Vilar va reconèixer 
ser home propi i soliu de la noble Beatriu, senyora del castell d’Hostoles, i tenir per ella 
el mas Vilar i altres masos i masoveries a més del delme de la parròquia de Sant Feliu 
de Pallerols per raó d’una làmpada que havia de tenir sempre encesa a l’altar de sant 
Guerau de la capella del castell d’Hostoles, i donat que tenia també l’escrivania de la 
Vall d’Hostoles, pagant per tot això les degudes rendes, tasques i altres drets, i donat 
que en els darrers 60 anys el mas Vilar era inhabitat i rònec i els censos que es 
percebien eren mínims, Dalmau de Rocabertí fa establiment a Berenguer Llorenç 
d’Olmera, del mas Vilar i les altres masoveries i molins situades a Sant Feliu de 
Pallerols, a més de l’escrivania i la batllia de Sant Feliu de Pallerols i de la parròquia de 
sant Miquel de Pineda, a censos més reduïts que els que pagava Dalmau de Vilar. 
Signatura antiga: 1442 nº 13. De Plech 6. (14f. Llatí. Quadernet cosit.) R. 28165 
 
Solterra 13 – 1300-1783 - Cartes rebudes per Onofre d’Alentorn, senyor de Seró, de 
diferents autoritats, sobre captura de bandolers a Catalunya (20 cartes). Transcripcions 
de documents relatius als Cruïlles, vendes, censos, procures, processos, àpoques, 
arrendaments, lluïcions, censals, etc. Comptes comercials (finals s. XVIII) Capbrevació 
d’Isabel Espígol i Bonay, vídua d’Esteve Bonay, apotecari de Sant Feliu de Pallarols a 
favor del comte de Solterra (1747) “Capbrevació de Pere Nadal, de Quart” (1542) 
Còpias de Capbrevacions simples de la Parròquia de Quart” (1428-1431) “Calaix de las 
torras del Castell de Palau. Centúria de 1300-1400- 1500” Palol de Revardit. 1780-
1783- Procés en el Consolat de Mar contra Manuel Larrard per la captura pels 
anglesos de la sagetia “Santa Juliana i Semproniana” capitanejada pel patró Joan 
Famadas, carregada de mercaderies que alguns comerciants de Mataró havien enviat 
a Londres. 
(Alguns documents en pergamí) 
Solterra 13/1 - Cartes rebudes per Onofre d’Alentorn i d’Oms, senyor de Seró, i altres 
1565-1591. Cartes del lloctinent i capità general de Catalunya, Diego Hurtado de 
Mendoza, duc de Francavilla i príncep de Melito, adreçades a Onofre d’Alentorn, sobre 
bandolers a Catalunya. 
1.1565, maig 16 – Barcelona, sobre ordres a les vegueries d’Urgell i Lleida per la 
pacificació del territori  
2.1566, abril 5 – Barcelona,  sobre bandolers entrats a Catalunya des d’Aragó   
3.1566, abril 8  – Barcelona, sobre enviar cavalls a Perpinyà  
4.1566, abril 19 – Barcelona, manant que vagi a Arsèguel i Bolvir  
5. 1566, abril 25 – Barcelona, amb provisió per guiar 80 homes per perseguir bandolers 
al Principat de Catalunya, el Rosselló i la Cerdanya 
6.1566, maig 2 – Barcelona, manant que acudeixi amb gent a ajudar el senyor d’Amer. 



   

                                                            

7. 1566, maig 11– Barcelona, sobre persecució de bandolers i captura del que es diu 
Torribes de Maella (català. Amb segell) 
8. 1566, juliol 11– Barcelona, sobre pagament als soldats i anada de 40 homes a 
Menorca (català. Amb segell) 
9. 1566, juliol 17 – Barcelona, manant que enviï 80 soldats a Puigcerdà (català. Amb 
segell) 
10. 1567, febrer 3 – Barcelona, anunciant la seva absència durant uns mesos, 
aprofitant que el territori està tranquil gràcies a la unió de les diferents forces en la 
persecució dels malfactors. (català. Amb segell) 
11. 1567, febrer 6 - Barcelona, carta de Juan Vallès al senyor de Seró perquè aculli al 
marquès de Castelló   
12. 1567, ferrer 12 -  Saragossa, Provisió de Ferran d’Aragó [arquebisbe de Saragossa] 
(amb segell de placa) 
13. 1568, Barcelona - Carta del duc de Francavilla al príncep d’Evoli queixant-se que 
no han donat un càrrec a Onofre d’Alentorn 
14. 1586, gener 5 – Barcelona, Carta del Conde de Miranda a Onofre d’Alentorn, sobre 
el bandoler “Vidrieret” (amb segell de placa) 
15. 1587, octubre 21- Benasque - Carta del baró de Jacas a Francesc Gilabert, sobre 
el bandoler “Vidrieret”  
16. 1587, novembre 20 – Montagut - Carta signada “Bauzà”, adreçada al senyor de 
Seró sobre el bandoler Vidrieret “que cortó la cabeza al de Villanueva”. 
17.1587, desembre 9 – Madrid - Carta del Conde de Chinchón a Onofre d’Alentorn 
sobre el bandoler “Vidrieret” 
18. 1587, desembre 25 – Madrid - Carta del Conde de Chinchón a Onofre d’Alentorn 
sobre el bandoler “Vidrieret” 
19. 1591, febrer 8 – Madrid - Carta del Conde de Chinchón a Onofre d’Alentorn oferint-
se per aconseguir alguna gràcia com a premi als seus serveis. 
20. 159, febrer 28 – Madrid -  Carta de Jeroni Gassol a Onofre d’Alentorn, senyor de 
Seró, sobre els serveis d’Alentorn en la persecució de bandolers. R. 28166 
 
Solterra 13/2–13/4 – Plec de documentació relativa a Francesc de Cruïlles i de Sitjar  
Solterra 13/2 - 1538 Requesta p[rese]ntada al veguer de Gerona Instant lo procurador 
de Fran[ces]c de Cruilles en orde de haver llevades pedras alguns del Codolet de Ter. 
Còpia autèntica de Gaspar Barrot, notari públic de Girona. (Signatura antiga: “Nu. 9. 
Tit. 6. Primera dezª fol 46”. 8f. Llatí)  Solterra 13/3 – 1648 Plet de Francesc de Cruïlles 
i de Sitjar, domiciliat a Girona, contra Joan Riucau, comerciant de Girona, en relació a 
uns productes tèxtils no sol·licitats.  Signa: Josep Miquel Mascord, notari públic de 
Girona. Signatura antiga: Cruÿllas tit. 11. Dezª 7. Numº 9. 2f. Llatí) Solterra 13/4 -  
s.d.[s. XVII] Memorial del ques deu del encant del Sr. Don Francesch de Cruylles es lo 
següent (Adjunta full solt amb relació adreçada a Francesc de Cruïlles. 9f. Català) 
R. 28167 
 
Solterra 13/5 – 1769 Àpoca firmada per Pere Pons, mestre fuster de Girona, a favor de 
Francesc de Cruïlles Sitjar i de Sarriera Rocabertí, domiciliat a Barcelona, com a hereu 
universal de Joan de Cruïlles Sitjar i de Sitjar, el seu pare per les obres de la casa del 
carrer dels Ciutadans de Girona. 
Signa: Manuel Lagrifa, notari públic de Girona. Paper timbrat. Signatura antiga: 
“Cruÿlles tit. 13. Dezª 5. Numº 70. Calaix 9” 5f. Català R. 28168 
 
Solterra 13/6 – Intima als arrendadors de les rendas de Sant Guim  



   

                                                            

1645 Intima que fa Francesc de Cruïlles i de Sitjar,a Montserrat Bergues, pagès de San 
Guim de la Plana, arrendatari, i Francesca de Sacirera i de Llupià, vídua, de l’esmentat 
lloc. Signa: Jaume Guardiola, notari públic de Girona.(Llatí. 2f) 
Solterra 13/7 – 1732. Coberta del document signat davant del notari de Vic, Francesc 
Soler Moner. Amb anotació relativa a la definició feta pels marmessors de Ramon de 
Cruïlles i Sacirera, del seu testament, el 1745. (Signatura antiga: Cruÿllas. Tit. 12. Dezª 
7, nº 7) R. 28169 
 
Solterra 13/8 – [S.XVI] Capítols d’al·legacions jurídiques sobre els drets de Guerau de 
Cruïlles, comte de Montagut, i fill de Galceran de Cruïlles, difunt, a l’herència de Martí 
Guerau de Cruïlles. 
(3f. Català. Signatura antiga:”nº 10. Tit. 6. Dezª 1ª”)  R. 28170 
 
Solterra 13/9 – 1593, febrer 19 -  Elisabet Goell, vídua de Martí Goell, paraire de llana 
de Vic, ven a carta de gràcia una terra seva dita “Los Pedrals”, situada a Sant Andreu 
de Gurb, a Antic Goell, fill seu, per pagar els deutes que havia deixat el seu altre fill, 
Gabriel difunt, i la seva esposa Esperança, a Damià Parès i a Antic Sala. (8f. Llatí i 
català) 
Solterra 13/10 – Instructio per Articular en la Causa dels frares de St. Domingo de 
Gerona sobre la Aygua de la Font. 
1617, setembre 22 – Girona -  Notes per la causa entre el prior i convent de Sant 
Domènec de Girona, i el comte de Solterra per l’establiment que feren a Joan Sarriera i 
de Gurb de la font i aigua de l’esmentat convent. (Signatura antiga. “Nº 17. De Plech 1”  
6f. Català) 
Solterra 13/11 – 1775, juliol 16 - Girona  - Arrendament fet per Narcís Borràs, 
comerciant d’Arenys d’Empordà, com a procurador de Francesc de Cruïlles Sitjar i de 
Rocabertí, a Pius Pallès, menor, courer de l’esmentada ciutat, del delme del castell de 
Palol de Revardit i també d’algunes terres situades a Sors, durant 5 anys, pel preu de 
2.300 lliures. 
Còpia certificada per Manuel Lagrifa, notari públic de Girona el 22 de juliol de 1775; i 
Josep Ignasi Claramunt i Verde, escrivà, a Barcelona, l’agost de 1775. Paper timbrat. 
Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 13. Desena 4. Numº 9”  (Català. 7f) 
Solterra 13/12 – Àpoca i definició firmada per lo Reverent Francesc Garnaxa, prevere i 
rector de Sant Ponç de Taialà ... de 300 lliures que són part d’un censal se 
encarregaren los passats de Casa Cruyllas... 
1773, agost 31 – Girona -  Àpoca i definició firmada per Francesc Garnaxa, prevere i 
rector, com a administrador dels aniversaris i misses d’estaca de l’església de Sant 
Narcís de Taialà i de Sant Ponç de Fontajau, a favor de Francesc de Cruïlles, Sitjar i de 
Rocabertí, per part d’un censal. 
Còpia certificada de Manuel Lagrifa, notari públic de Girona, el setembre de 1773. 
Paper timbrat. 
(Català. 3f) 
Solterra 13/13 – Arrendament fet per lo procurador del noble Sr. Dn. Francesc de 
Cruïlles Sitjar i de Rocabertí... dels tersos de gra de Aresta de la Heretat dita de Parella 
de Caldas de Malavella i altres coses per temps de cinch anys, a favor de Salvi 
Figueras... 
1775, abril 26 – Girona -  Arrendament fet per Francesc de Cruïlles, Sitjar i de 
Rocabertí, domiciliat a Barcelona, dels terços de gra d’aresta de l’heretat dita de 
Parella, situada a Caldes de Malavella, a favor de Salvi Figueras, fiduer i negociant de 
Blanes, com a principal de Marc Pou, negociant de Blanes , i Joan Iglesias, negociant 
de Santa Coloma de Farners.  



   

                                                            

Còpia certificada de Manuel Lagrifa, notari de Girona, de maig de 1775. Anotacions 
posteriors del Registre d’Hipoteques de Girona, Hostalric i Barcelona. Signatura antiga: 
“Cruÿllas tit. 13. Dezª 4. Numº 8” (7f. Català) R. 28171 
 
Solterra 13/14 – Manament que dona la Inquissió com a superior del possessor del 
mas  Mascort, perque pagas los censos del mas Mascort 
1668, novembre 16 – Girona -  Manament que fa fra Jacint Vilar, canonge de l’església 
de Girona, comissari del Sant Ofici de la Santa Inquisició i superior de Francesc 
Soldevila, mercedari, a Pere Masent, pagès de Vallboscona, perquè pagui els censos 
que deu el mas Mascort al convent de la Mercè de Girona. (Molt estripat i tacat 
d’humitat. Català i llatí. 3f. ) R. 28172 
Solterra 13/15 – Lluïció de 30 ll....  a favor de...Francisco de Cruylles, Sitjar, de 
Rocabertí... 1597, -1768, juliol 24– Lluïció de censal firmada per Francesc Planella, 
prevere, obtentor del benefici diaconil de l’església de Sant Feliu de Girona i 
encarregament de censal fet per Francesc de Cruïlles Sitjar a favor del beneficiat 
diaconil de la col·legiata de Sant Feliu de Girona, Ponç Oliveres, de Palol de Revardit. 
Còpia certificada de Manuel Lagrifa el 1770 en paper timbrat de 1768, i de Miquel 
Mascord, notaris públics de Girona, respectivament. Signatura antiga: “Cruÿlles, tit. 11. 
Dezª 6. Numº 4” 
Cosit s’adjunta un document en pergamí: 1576, desembre 22, Girona – Creació d’un 
censal mort per part de Jaume Oliveres i la seva esposa Anna, en favor de Miquel 
Llorens, beneficiat de l’església de Sant Feliu de Girona. Inclou l’àpoca. (Molt 
deteriorat. Llatí. 5f. ) R. 28173 
 
Solterra 13/16 – 1770, gener 23 - Girona - Lluició firmada per Anton Mauri, prevere, 
rector i administrador dels aniversaris i misses d’estaca de l’església de Sant Pau de 
Sarrià, batllia forana de Girona, a favor de Francesc de Cruïlles Sitjar i de Rocabertí, 
domiciliat a Barcelona (Còpia certificada de Manuel Lagrifa el 1771) 1544, novembre 
11  - Girona - Censal creat per Marturià Bosch, masover de la parròquia de Palol de 
Revardit, a favor de Bartomeu Tomàs, àlies Xuncla, pagès, i Martí Sunyer, paraire de la 
parròquia de Sarrià, batllia de Girona (Còpia certificada en paper timbrat, de Francesc 
Lagrifa el 1770) (Llatí. 20 f.) Cosits junts. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 6. 
Numº 5 calaix 1” R. 28174 
 
Solterra 13/17 – Noticias de censáls Llúhits en lo any 1770 Com apár en lo present 
codern y de sos prodictos per llohirse y adjunts lo actes y Apocas de lluhició 
1730-1770 Confessió de Narcís Borràs, comerciant d’Arenys d’Empordà, com a 
procurador de Francesc de Cruïlles Sitjar i de Rocabertí,  sobre el pagament efectuat 
per la quantitat d’un censal que restava per lluir (1770). Lluïció de censals firmada per 
Narcisa Pasqual, abadessa, i pel monestir de la Immaculada Concepció i  Santa Clara 
de Girona a favor de Francesc de Cruïlles Sitjar i Rocabertí (1770). Creació de censal 
per Joan de Cruïlles Sitjar i Sarriera, domiciliat a Girona, senyor i baró d’Arenys 
d’Empordà, a favor de Maria Elena Carus, abadessa, i del convent de Santa Clara de 
Girona (1730). Creació d’un censal per Joan de Cruïlles Sitjar i Sarriera, domiciliat a 
Barcelona, a favor de l’abadessa i convent de Santa Clara de Girona (1742). Lluïció 
d’un censal fet i firmat per Joan Gelabert, Faust Feliu i Anton Sadirach i Pere Farro, 
administradors dels aniversaris de Sant Feliu de Girona a favor de Francesc de Cruïlles 
Sitjar i de Rocabertí, domiciliat a Barcelona (1770).  
Cosits junts. Signen: Antonio Boer i Pellicer, i Pere Sala, notaris públics de Girona, 
respectivament. Un dels documents de 1770 amb anotació manucrita: “Cruÿllas. Tit. 6. 



   

                                                            

Dezª 6. Numº 6. Calaix 7” Alguns documents en paper timbrat de 1736 i anotacions 
manuscrites: Juliol nº 6 i Juliol nº 12 respectivament (32 f.) R. 28175 
 
Solterra 13/18 – Lluïció de un censal... firmada per los Illustres...Protectors dels 
Aniversaris Presbiterals de la Seu de Girona, a favor de...Ramon de Cruïlles i Çacirera, 
capiscol major de la Iglesia Cathedral de la Ciutat de Vich 
1673, maig 6 - Lluïció d’un censal i pensió anual firmada per Francesc Regàs, 
canonge, Francesc Molia i Joan Campdoras, preveres i beneficiats, i Pius Font, 
canonge, administradors dels aniversaris presbiterals de la seu de Girona a favor de 
Ramon de Cruïlles i Sarriera, cabíscol major de l’església catedral de Vic (Certificat 
notarial de Josep Pagès, notari de Girona, de 1736).  
1626, gener 8 – Girona - Creació i venda de censal de 600 lliures i pensió anual de 600 
sous firmada per Francesc Desbach i Descatllar, domiciliat a Girona, i Magdalena 
Desbach i d’Homs, la seva esposa, com a principals, i altres com a fermances, a favor 
de Joan Guillem Maurici, beneficiat dels aniversaris presbiterals de la seu de Girona.  
Cosits junts. Signen: Josep Pagès i Andreu Ferrer, notaris públics de Girona. Paper 
timbrat de 1736. Signatura antiga: Cruÿllas tit. 11. Dezª 6. Numº 10. Calaix 7 (Llatí. 8f) 
R. 28176 
 
Solterra 13/19  1596-1817- Documents sobre la Vall d’Hostoles 
- Instruccio ab la qual se manifestara ab tota individuacio com totas las Decimas de las 
Par[roqui]as de la vall de Hostolas se tenen en feu supremo de la mense Episcopal de 
Gerona Y estas las te Immediat la casa de Çarriera com á Sor dels Casstells de 
Hostolas, y Puig Alder seituats [?] en dita vall de Hostolas, Per lo que los Pocessors de 
ditas decimas las deuhan confesar y regoneixer vuy al Egregi Sr. Comte de Solterra 
...(1596 o post.) 
Signatura antiga: Nº 12. De Plech 8 
- Nota dels titols per obligar á Fran[cis]co Vila de Casdemont a pagar mitja cortera 
mastall que confessá per lo anÿ 1728 
- Memorial en dret de les causes de Joan Sarriera amb els de la Vall d’Hostoles (1613).  
Signatura antiga: Nº 2. De Plec 7 
- Reconeixement fet per Bernat Guillem Saclota, senyor útil i propietari del mas 
Saclota, en la parròquia de Sant Cristòfor de Cogoll, d’una peça de terra amb bosc a 
Ermesenda, filla i hereva de Pere de Palau, difunt, senyor de Milícia de les Planes, i 
esposa de Berenguer de Roca, d’una peça de terra amb bosc (1614).  
- Capbreu fet per Nicolau Coromina i Aulina, pagès de Sant Miquel de Pineda, del mas 
Aulina i diferents peces de terra de la parròquia de Sant Miquel de la Pineda (1639). 
Signatura antiga: Nº 15. De Plec 6 
-  Petició de Miquel Llober, pagès, senyor útil del mas Llober situat a la parròquia de les 
Planes de la Vall d’Hostoles, al comte de Solterra perquè esmeni un error relacionat 
amb a la capbrevació d’aquest pagès a favor de Francesca Sarriera i de Pons, vídua i 
hipotecària de l’heretat universal i béns que foren del difunt Joan Sarriera i de Gurb, 
senyor del castell d’Hostoles, de Puig Alt i Milicia de les Planes (1639). 
Signatura antiga: Nº 13 De Plec 8 
- Memorial en dret per la causa de Cogols (s.d.)  
Signatura antiga: Nº 1. De Plech 7 
- Censal fet per Narcís de Sarriera i de Gurb, comte de Solterra, domiciliat a Girona, 
senyor del castell d’Hostoles i Puigalder, vila de Sant Feliu de Pallerols i Milícia de les 
Planes, i Ermessenda de Cartellà, senyora d’Hostoles, a favor de Dalmau de Clapers, 
de la parròquia de Sant Feliu de Pallerols, del mas Illa (1711).  
Pape timbrat de 1748. Signatura antiga: Nº 14 de Plech 8 



   

                                                            

- Papeles relativos á la venta al quitár de los dos Molinos propios de Dn Antonio Spigol; 
à favor de Dn Rafael Sabadell (1834), que conté: petició d’Antonio Spigol al comte de 
Solterra, que inclou resposta (1834), còpia de la petició anterior i de la resposta (1834), 
còpies de cartes (1834), còpia de carta [del comte de Solterra] a destinatari desconegut 
(s.d.), còpia de text sobre la venda al quitar atorgada per Antonio Espigul a Rafael 
Sabadell (s.d.) 
- Estima de las terras ý molins que ab la Real Sententia son Condempnats los 
Cònjuges Bonaýs ý Spigol en haver de Confesar ý Regoneixer com á Sor del Castell 
de Hostolas y Puigalder (1735), Signatura antiga: Nº 8 De Plech 8. 
- Nota relativa a l’escriptura signada per Jeroni de Rodil a favor del comte de Solterra 
(1845) 
-  Venda a carta de gràcia feta per Narcís de Sarriera, domiciliat a Girona, Comte de 
Solterra, com a senyor del Castell d’Hostoles, a Josep Calm i Angelats, pagès, familiar 
del Sant Ofici, domiciliat a la parròquia de Sant Esteve de Bas, bisbat de Girona, del 
domini directe d’una peça de terra anomenada Clarà i situada a la parròquia de Sant 
Pere Sacosta (1756).  
Signatura antiga: Nº 15 de Plech 8 
- Còpia de la sentència dictada per Jacobo de Huerta, Manuel [...?] de Trevijano i Pau 
Ignasi d’Amat en el plet de Narcís de Sarriera, comte de Solterra, senyor dels castells 
de la Vall d’Hostoles, Puigalder i Milícies de les Planes, contra Joan i Salvador 
Oliveras, Pedro Gravalosa i Segimon Anglada, de Sant Feliu de Pallerols, perquè 
reconeguin el seu alou i domini directe sobre les finques i terres que els hi va vendre 
Miquel Fàbrega (1758). 
Signatura antiga: Nº 6 de Plech 8 
- Notas del Patrimoni de la Vall de Hostoles propri del Egregi Señor Comte de Solterra, 
feta per Carlos Prat Plana son Pror. (1817) 
Signa: Carlos Prat Plana. 
- Fa per la Vall de Hostoles (s.d.)  
Signatura antiga: Nº 9 de Plech. 8. 
- Nota referent a un plec de documents relatius a les rendes del castells de la Vall 
d’Hostoles, Puigalder i Milicia de les Planes (55 f. Català i llatí)  R. 28177 
 
Solterra 13/20  1724 Nota sobre la venda a perpetuïtat feta per Joan Sarriera i de 
Gurb, comte de Solterra, a Joan Sayols, de Sant Iscle i Santa Victòria de Colltort, 
Mateu Campassol, Rafel Campderich, Jeroni Puigvert, Mateu Prat, tots de Sant Iscle 
de Colltort, i a Cecília Rovira, Josep Rovira i altres els boscos anomenats Malvolenya i 
Comelles, situats a l’esmentada parròquia. 
Signatura antiga: Nº 16 de Plech 8 (2f. 210 x 150 mm. Català) 
Solterra 13/21 –1614 Còpia del notari de Girona, Joan Fexat, d’un paràgraf del 
capbreu fet el 1614 de les rendes del castell d’Hostoles i Puig-alder, de la Vall 
d’Hostoles, amb les confessions del mas Desterrat de Cogolls, i d’altres, i les de Pere 
de Clota amb els masos de Clota i altres terres, masoveries i molins (Llatí. 2f) Inclou 
una nota sobre l’errada existent a la capbrevació en vida feta per Pere de Clota, de la 
parròquia de Cogolls, del mas anomenat Clota. R. 28178 
 
Solterra 13/22 – Michael Çarriera et de Gurb domicellus, Gerunda domiciliatus, 
dominum villa et vallis de ... Procu.que, et eo nomine, multum Magcae. dominae Anna 
Çarriera et de Gurbo matre mea 
[S. XVII] Relació dels masos i propietats possessió d’Anna Sarriera i de Gurb, i  Miquel 
Sarriera i de Gurb, domiciliat a Girona, senyor de la vila i vall d’[Hostoles], mare i fill 
(s.d.). Plànol d’afrontacions amb la terra del mas Saguer [adreçat a Joan Francesc i 



   

                                                            

Llorens, de Sant Feliu de Pallerols] (s.d.). Notes relatives a masos de [la vall 
d’Hostoles] (1603) 
Signatura antiga: ”nº 27. De Plech 7” (Català i llatí. 13f.) R. 28179 
 
Solterra 13/23 1821 Carta de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí al comte de Solterra 
sobre l’heretat coneguda com a Casa Nova del Compte, situada a l’esmentada ciutat, 
per aplicar-li les ordres sobre terres ermes. Signa: Francisco Tomás i Cortada, 
secretari. (Castellà. 2f) 
Solterra 13/24  1654-1762 Lluïció d’un censal firmada pel comanador i convent de 
Ntra. Sra. de la Mercè de Girona, administradors de les rendes de la redempció dels 
pobres captius cristians, a favor de Joan de Cruïlles, Sitjar i de Sarriera, domiciliat a 
Barcelona (1762, juliol 17). Creació i venda de censal de pensió feta per Francesc de 
Cruïlles i de Sitjar als marmessors d’Antoni Jordana, canonge de l’església de Sant 
Feliu de Girona (1654). Cessió del censal anterior feta pels marmessors d’Anton 
Jordana a la redempció dels pobres captius cristians de l’església de Ntra. Sra. de la 
Mercè de Girona (1655) Cosits junts. Els documents de 1654-1655 signats per Rafael 
Monras, notari públic de Girona. El document de 1762 en paper timbrat i certificat per 
Manuel Lagrifa, notari públic de Girona. Signatura antiga: Cruÿllas tit. 11. Dezª 5. Numº 
5. Calaix [7] 
Soltera 13/25 – 1655 Procura feta per Francesc de Cruïlles, domiciliat a Barcelona i 
Girona, dipositari de la curia regia de Girona i els seus districtes, a favor d’Antoni 
Pellicer, doctor en Medicina de l’esmentada vila.(certificació notarial de Francesc 
Reverter, notari públic de Barcelona. 1f. Llatí) Signatura antiga: Cruÿllas tit. 12. Dezª 5. 
Numº 5 
Solterra 13/26 –S.d [s. XVII]. Carta de sor Clara Agullana, abadessa de Santa Clara de 
Girona, a Joan de Sarriera relativa a un arrendament de Francesc de Cruïlles.(1f. 
Català) 
Solterra 13/27 –1624 o post.] Full de comptes que fa menció a Palamós i Bellcaire. 
Solterra 13/28 – [1634 o post.] Títols per los censals q[ue] paga la Casa de Cruylles ÿ 
altres papers tocants a dits censals (2f. Català. Molt deteriorat)  
Solterra 13/29 – [1621 o post.] Memorial dels censals, censos y anniversaris fa lo Sor. 
D. Francesch de Cruilles, o, son hereu als anniversaris de la Seu de Ger[on]a quiscu[n] 
any en diversos partits ; Compte del que tinch rebut jo Juan Guillem Maurici del 
q[u]o[dam] D. F. de Cruilles p[er] los anys 1620, y 1621 en los quals fui p[ro]curador 
dels anni[versaris]2f. Català. Molt deteriorat) 
Solterra 13/30 – Memorial del censal fa lo hereter de Do[n] Fr[a]n[ces]ch de Cruilles als 
aniver[sar]is de la seu. [s. XVII] Nota de les quantitats que es paguen cada mes. (1f. 
Català)   
Solterra 13/31 - 1622 o post. Deu lo hereu, o, successor del Sor. Don Fran[cesc]h de 
Cruylles, q[u]o[ndam] en Gerona populat. Notes de les pensions dels censals que deu 
Francesc de Cruïlles, algunes d’elles al convent dels Predicadors de Girona (Català. 2f. 
213 x 156 mm)  
Solterra 13/32 1614 o post. Nota sobre el contingut d’uns registres aportats per Miquel 
Garau, escriva de la cort eclesiàstica de Girona, procurador dels Predicadors de 
Girona, sobre els pagament efectuats per Francesc de Cruïlles al dit convent. (Català. 
1f.) 
Solterra 13/33 - 1591 o post. Nota sobre pensions de censals i aniversaris. (Escrit al 
dors d’un fragment de carta) (Català. 1f) 
Solterra 13/34 – Lo q[ue] a de pagar lo Sor. Don Fran[ces]ch de Cruylles de prorratas 
a diferens censalistas. 1621 o post.– Relació de les prorrates que ha de pagar 
Francesc de Cruïlles per diversos censals. (Català. 1f) 



   

                                                            

Solterra 13/35 – Fa per los censals de St Daniel  [S. XVII]  Nota relativa als censals 
que la família Cruïlles paga al Convent de Sant Daniel.Signat per Miquel Mascord, 
notari. 
R. 28180 
 
Solterra 13/36 – S, XVII  Memoria[l] dels carrechs de la heretat de la casa de Cruÿlles 
Sitjar y Terrades per mesos (Català. 4f. Molt deteriorat) R. 28181 
 
Solterra 13/37 – [1622]  Notes sobre els censos que paga Francesc de Cruïlles al 
monestir de Sant Pere de Galligants pel mas Vidal, situat al pla de Girona. (Català. 1f. 
Al dors: Per lo señor Don Joan Çarriera – Sant Pera de Galligans) 
Solterra 13/38 – 1595 Nota de la venda feta per Montserrat Bosch, propietari del mas 
Bosch de Palol de Revardit, als obrers i administradores del Ciri de les Dones de 
l’església de Sant Medir [de Girona] d’un censal (Català. 1f). 
Solterra 13/39 – 1727, maig 4 – Barcelona - Definició del censal de preu 200 ll. I 
pensió 10 ll.que Dn Joan de Cruylles feya y prestava a la causa pia fundada per lo Sr 
Josep de Moix, feta i firmada per lo Sr Joseph de Moix com a administrador de dita 
causa pia, feta a favor de don Ramon de Cruyllas. 1688-1727 Diversos documents 
relatius al dit censal. (Llatí, 18f. Còpies dels notaris Sever Pujol, i Gaspar Sayòs, de 
Barcelona. En paper timbrat. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 5. Nº 1. Calaix [7]” 
Solterra 13/40 – 1821, juny 27 -  Notificació de la Diputació Provincial [al governador 
civil?] perquè traslladi a l’Ajuntament d’Ullà les ordres pertinents perquè retornin als 
seus propietaris uns terrenys pretesament erms que s’han repartit entre els habitants 
del poble. (Còpia. 2f. Castellà) 
Solterra 13/41 - 1821, agost 25 – Girona - Carta de Benito Castellar sobre l’escrivania 
de Torroella de Montgrí, propietat del comte de Solterra. (Castellà. 1f.) 
Solterra 13/42 – 1605, agost 2 – Girona - Àpoca feta per Enric Samsó, canonge i 
prepòsit de l’Almoina del Pa de la seu de Girona, a favor de Francesc de Cruïlles, 
receptor de les rendes reials a Girona. Signa: Pere Güell, notari reial de Girona. (Llatí. 
2f. Força deteriorat)  
Solterra 13/43 – 1377, octubre 20 i 21 – Girona – Actes diversos davant de Jaume de 
Monell, vicecanceller de l’Infant Joan, duc de Girona, pel qual Francesc de Sant Martí, i 
en nom seu, Bernat Safont, demana lletres executòries de la sentència favorable que 
havia emès el tribunal del duc sobre lleudes i drets reials, segons la qual Pere Antoni, 
comissariat pel dit vicecanceller, ordena que li siguin pagades a Francesc de Santmartí 
143 mitgeres de forment. (Llatí. 2f. Còpia simple) 
Solterra 13/44 - Memorial del prossés - [s. XVII] Sumari d’un procés entre 1503 i 1613, 
amb indicació dels folis on es troben les diferents parts. (Llatí.2f. Signatura antiga: “Nº 5 
De Plech 1”) 
Solterra 13/45 -  1710-1713 Memorial de collites a Puig, Torre Gironella. Llinars, Vilobí, 
Mas Estany, Caldes, Arenys, Palol, etc. (Català. 6f. 160 x 105 mm) 
Solterra 13/46 – 1669, març 16 – Barcelona. Nomenament de Francesc de Sacirera i 
Llupià, doncell, com a procurador general de les capbrevacions de les hisendes 
segrestades i confiscades de la província [de Barcelona] fet pel duc d’Osuna i d’Uceda, 
comte d’Ureña, lloctinent i capità general de Catalunya (Català. 2f. Còpia autenticada 
pel notari Joan Duran del Mas.Signatura antiga: “Tit. 11. Dezª 9. Nº 7”) R. 28182 
 
Solterra 13/47 – 1791 -Documentació relativa als béns d’Otto Eggers, difunt 
1791 Auto fet Manuel Antonio Nario, del consell reial, alcalde del crim de la Reial 
Audiència de València, en relació al plet que, pels béns del danès Otto Eggers, difunt, 
enfronta al seu soci Jorge Gofredo Hilligers, prussià, amb Juan Larrad, tant en el seu 



   

                                                            

paper de cònsul de Dinamarca com en el de procurador d’Anna Magdalena, vídua, 
mare del difunt (1791). Auto fet per Manuel Antonio Nario en relació al plet sobre els 
béns d’Otto Eggers (1791). Petició feta per Jorge Hillinger, comerciant, en relació al 
títol de la seva societat amb Otto Eggers demanat per Magdalena Eggers (1791). 
Petició en relació a l’herència d’Otto Eggens per al nomenament d’un dipositari i 
segrestador dels béns en poder de Jorge Hillinger (s.d.). Súplica de Joan Larrard, 
procurador de l’esmentada Anna Magdalena, en relació als béns d’Otto Eggers (s.d.) 
 R. 28183 
 
Solterra 13/48 – 1673, setembre 2 -  Transactio y concordia entre fra Miquel de Xatmar 
de una part y Don Ramon Xatmar de part altra. 1609, novembre 30 - Concòrdia entre 
Miquel Xammar, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, fill de Ramon Xammar, 
domiciliat a Girona, senyor del castell de Medinyà, situat a Sant Esteve de Guialbes, 
l’Armentera i Riumors, i Cecília Xammar i de Cardona, cònjuges, d’una part, i Ramon 
Xammar, el seu nebot, fill i hereu de Ramon Xammar, difunt, domiciliat a Girona, i de 
Mariàngela Xammar i Samsó, consorts, amb intervenció de Jaume d’Agullana, ardiaca 
de Girona, i de Bernat de Cardona, abat de Sant Miquel de Cuxà, i de Francesc de 
Cruïlles. Notari: Bartomeu Geroní, notari de Girona, substitut de Jaume de Campllonch. 
Certificat per diversos notaris (Còpia autèntica de 1648 d’una còpia autèntica de 1643) 
.1625, agost 1 -  Donació i cessió de un censal per fra Miquel Xatmar, de l’orde de Sant 
Joan de Jerusalem, a Ramon Xammar, nebot seu (Còpia autèntica de 1648, d’una 
còpia autèntica de 1643). 1625, desembre 1 - Acceptació de donació firmada per 
Rafael Xammar, domiciliat a Barcelona, a fra Miquel Xammar, de l’orde hospitalari de 
Sant Joan de Jerusalem, prior de Catalunya, germà seu (Còpia autèntica de 1648 
d’una còpia autèntica de 1643).1630, novembre 6 -  Insolutumdació d’un censal feta 
per Rafael de Xammar, domiciliat a Perpinyà, hereu universal del seu pare Rafael de 
Xammar, de la mateixa ciutat, a favor de Galceran de Foixà i de Boixadors. 
(Llatí i català. 24 f.Signatura antiga: “tit. 12. Dezª 1. Numº 1”) R. 28184 
 
Solterra 13/49 - S. XVII - Nota sobre documents relatius a censos i censals de 
Francesc de Cruïlles per una casa que té a la parròquia de Sant Pau de Sarrià i pel 
mas Bosch de Palol de Revardit, que foren de Marturià Bosch. (Català. 1f. de115 x 210 
mm) 
Solterra 13/50 –S. XVII - Nota de la consignació d’un censal feta per Francesc de 
Cruïlles als administradors de la causa pia de l’abat Agullana sobre els arrendadors de 
les lleudes reials de Girona.(1f. Català. Deteriorat) 
Solterra 13/51 –S. XVII – 1615 Compte dels deutes de Francesc de Cruïlles i els seus 
hereus pels censos que paga a la pabordia per una casa fora del Portal de Nostra 
Senyora i per feus i terres a Salt (Català. 1f. de 152 x 210 mm) 
Solterra 13/52 – 1615 Per lo Censal del Sr. Miquel Vives Notes sobre censal. (1f. 
Català) 
Solterra 13/53 -  1543-1597 Notes sobre censals.  (Català. 1f. de 220 x 160 mm) 
Solterra 13/54 – 1622 Nota sobre la venda feta per Ponç Oliveres, pagès de Palol de 
Revardit, a [Francesc] de Cruïlles d’una peça de terra anomenada Lo Camp de la Font 
(Català. 1f.). 
Solterra 13/55 – [S. XVI] Memorial dels sensals y mals q[ue] fa ma casa y la de la Sª 
Cruyll[e]s (Català. 2f.) 
Solterra 13/56 – 1546-1609 Notes sobre un censal venut per Marturià Bosch, de Palol 
de Revardit, a Pere Boer, àlias Vilella, el qual el va llegar als obrers de l’església de 
Cornellà per fer cremar ciris davant del Santíssim Sagrament. (1f. Català) 



   

                                                            

Solterra 13/57 –1623 Notes sobre censals que ha de pagar a Francesc de Cruïlles 
(Català. 1f) 
Solterra 13/58 –[S. XVII] Nota dels censals ÿ censos fa la heretat de don Francesch de 
Cruÿlles (Català. 2f.Al dors: Memorial dels mals y chàrrechs de la hazienda de Cruylles) 
Solterra 13/59 – S.XVII – Notes de censals  (Català. Sobre fragment de paper irregular 
de 115 x 212 mm) 
Solterra 13/60 – 1621, juliol 19 - Partides de la Taula de Vich. Quantitats girades a la 
taula de canvi de Vic, per censals i altres conceptes, alguns relacionats amb Francesc 
de Cruïlles. (Català. 2f) 
Solterra 13/61 – [s. XVII]  Per les pensions de censal demana lo Sr Miquel Vives  Nota 
sobre un censal venut per Montserrat de Palol, senyor del castell d’Arenys, com a 
principal, i Joan de Sitjar, donzell, domiciliat a Girona, com a fermança, a Llatzer 
Amigó, de Girona el 1516, que després va passar a ser de Mariàngela Vives i Vedruna 
per donació nupcial.(Català. 2f) 
Solterra 13/62 – S. XVII - Partida del que deuen els tutors dels fills de Francesc de 
Cruïlles al Convent de Predicadors de Girona per aniversaris i censals (Català. 2f) 
Solterra 13/63 -  [S. XVII] Nota dels censos y censals fa el Sr D. Fran[ces]c de Cruilles 
als Aniversaris de la Seu de Gerona (2f de 222 x 160 mm. Català) 
R. 28185 
 
Solterra 13/64 – [S. XVII] Nota dels sensals y sensos fa la eretat de Don Fransesch de 
Cruilles inpuber - Relació dels censals i censos fets per l’heretat de Francesc de 
Cruïlles.(Català. 2f. Deteriorat) R. 28186 
 
Solterra 13/65 –S. XVII – 1643, setembre 3 – Barcelona. Carta de pagament del duc 
de Cardona, capità general de Catalunya, a Jaume Bru, tresorer reial, de 100 lliures en 
favor de Francesc de Cruïlles a compte de les pensions d’un censal que li devia el 
marquès d’Aitona  (Català. 1f.) 1644, febrer 29 – Barcelona -  Àpoca firmada per 
Francesc de Cruïlles, en favor de Jaume Bru, tresorer reial, de 100 lliures que li ha 
pagat per manament del capità general de Catalunya. (Llatí. 2f.)  
R. 28187 
 
Solterra 13/66 - 1629, novembre 26 - Àpoca firmada pel procurador de Miquel Prats i 
Fontanell, beneficiat de sant Esteve a l’església de Vilobí, a Mº Bruells de totes les 
pensions degudes des de 1606. Signa: Mascord, notari. (Català. 1f de 160 x 210 mm) 
Solterra 13/67 – 1577, abril 2 -  Àpoca de 60 lliures de la pensió d’un censal, firmada 
per Miquel de Cruïlles, pare i administrador dels béns dels seus fills i de la seva esposa 
Margarida Beneta Terrades i de Cruïlles, difunta, a favor de Francesc de Montcada, 
senyor de Montcada, comte d’Aitona i d’Osona i vescomte de Cabrera i Bas.(Llatí. 2f) 
R. 28188 
 
Solterra 13/68 –1639 febrer 5  - Àpoca de les 60 lliures de pensió d’un censal del 
marquès d’Aitona firmada per Francesc Desbach i Descatllar, procurador de Francesc 
de Cruïlles, a favor de Pere Martí i Lloret, i Antoni Iglèsies, hostaler d’Hostalric. (Llatí. 2f 
de 215 x 156 mm. Còpia de Guerau Fonolleres, notari públic de Santa Coloma de 
Farners. Deteriorat) R. 28189 
 
Solterra 13/69 – 1576, abril 16 – Girona i 1577, abril 2 – Girona -  Partides de la taula 
de canvi de Girona de 60 lliures en favor de Cruïlles, per la pensió del censal sobre les 
rendes de Maçanet i Vidreres, i sobre les rendes del vescomtat de Cabrera. Signa: 



   

                                                            

Salvi Fàbrega, notari públic de Girona. (2 documents de 220 x 160 mm. Català) R. 
28190 
 
Soltera 13/70 – 1620 Partida del que deuen els tutors de Francesc de Cruïlles a Pere 
Roig, canonge i sacristà de la seu de Girona. (Català. 1f) 
Solterra 13/71 –1623 - Nota sobre un debitori d’Esteve Vila per Jaume Vila. (1f) 
Solterra 13/72 – [1621] Memorial del que rep el canonge Jaume Çaconomina del Sr. 
Don Francesc de Cruylles com obtenint lo benefici sots invocació de St. Francesc y St 
Martí en la seu fundat... l’any 1577 per Francesc de Cruïlles (Català. 1f) 
Solterra 13/73 -1589 Nota adreçada a Pere Cruells sobre un censal de Francesc de 
Cruïlles. 
Solterra 13/74  - 1644, maig 19 – Barcelona-  Carta de Manuel Antoni Ferrer a 
Francesc de Cruïlles i de Sitjar (Català. 1f) 
Solterra 13/75 –1622 Nota dels diners lliurats pels hereus del difunt Francesc de 
Cruïlles a l’almoina del pa de la seu de Girona i al beneficiat de Santa Margarida en el 
monestir de Sant Salvador de Breda (Català. 1f) 
Solterra 13/76 –  1581 Nota de censals diversos, algun de relacionat amb Joan de 
Sitjar, cavaller de Girona i Francesc de Cruïlles.  (Català. 2f de 210 x 160 mm) 
Solterra 13/77 – 1615-1618 Lo q[ue] fan y pretan cadany don Fran[cesch] de Cruyll[e]s 
y doña Ana de Sitjar y de Cruyll[e]s sa muller als aniversaris de la seu de Girona 
(Català. 2f) 
R. 28191 
 
Solterra 13/78 - Per lo Censal de la Ciutat de G[eron]a 
1620-1622 Notes sobre censals i sobre arrendaments de molins a Girona (Català. 3f. 
Deteriorats) 
R. 28192 
 
Solterra 13/79  - Nota dels censos ÿ censals fa lo Sr Don Fran[cis]co de Cruÿlles als 
aniversaris de la Seu de Ger[on]a 1496-1633 Notes sobre els censos i censals que 
paga Francesc de Cruïlles als aniversaris de la seu de Girona. (Català. 2f.) Solterra 
13/80 – 1561 Nota sobre un censal de Francesc Benet de Terrades, ciutadà de Girona, 
a Miquel Alrra[?], canonge de la seu de Girona (Català. 1f. de 100 x 205 mm) Solterra 
13/81 – Notas de les partides de censos y censals se fan als Anniversaris de St. Feliu 
de Ger[on]a – 1635 Partides de censos i censals que la família Cruïlles fa  als 
aniversaris de Sant Feliu de Girona  (Català. 2f. de 217 x 160 mm) Solterra 13/82  – 
1618, juliol 28 - Albarà del pagament fet per Francesc de Cruïlles a Pere Viladevall, 
prevere de la seu de Girona, beneficiat de Sant Dalmau i Sant Jordi de l’esmentat seu, 
en concepte de pensions de censal (català. 1f. de 154 x 218 mm) Solterra 13/83 [1578] 
Nota relativa a la causa pia de Miquel Perers.(Català. Fragment deteriorat. 153 x 210 
mm) Solterra 13/84 –[s. XVII] Nota sobre un benefici fundat a Sant Pere de Brunyola 
(Català. 1f.) Solterra 13/85 – Memorial del q[ue tinc rebut del Sr. don Fran[ces]c de 
Cruilles p[er] la pe[n]sio que ix a 10 de janer - 1620-1621 Notes del que s’ha rebut de 
Francesc de Cruïlles en concepte de pensionsd’un censal (Català. 2f. 220 x 
160mm)Solterra 13/86 – Memorial donat per lo Sr. Serafi Sunyer per lo censal de q[ue] 
en reb sobre la cassa de lo Sr  Don [Francesch] de Cruïlles 
 1621 Memorial firmat per Serafí Sunyer sobre el censal de 25 lliures de pensió i preu 
de 500 lliures que pagava Francesc de Cruïlles, difunt, al seu pare Guillem Sunyer, a 
Montserrat de Palol i a la seva esposa Anna Sitjar. (Català. 2f) 
R. 28193 
 



   

                                                            

Solterra 13/87 – Documentació relativa a Pere Roig, canonge de la seu de Girona 
1613-1620 Censos dels molins (1613-1620). Comptes de Francesc de Cruïlles amb  
Pere Roig, sagristà de la seu de Girona en concepte de la candela perpetual que fan 
anualment les lleudes reials per Pasqua (1616). Àpoca firmada per Pere Roig, canonge 
i sagristà de la seu de Girona, a Francesc de Cruïlles, receptor de les rendes reials, per 
dues pensions (1617). Arrendament de censos fet per Pere Roig, canonge de la seu de 
Girona, a Francesc Mestres, de Girona (1618).  
(4 documents. Català) 
R. 28194 
 
Solterra 13/88 – 1633 Nota sobre una possessió que té Francesc de Cruïlles a la 
parròquia de Sant Miquel de Palol de Revardit de tinença de dues vessanes, sota 
domini del col·legi de Sant Martí de la Companyia de Jesús de Girona. (Castellà. 1f. 
Molt deteriorat) 
R. 28195 
 
Solterra 13/89 - 1762-1769 Tres cartes de Bernardo Marín al comte de Solterra. R. 
28196 
 
Solterra 13/90 – 1797, setembre 30 – Madrid -  Carta de Donato Arranz de Santillana a 
Francesc Masbernat. (Castellà. 1f de 200 x 150mm) Solterra 13/91 –1611- 1624 
Compte dels deutes de l’hereu de Francesc de Cruïlles, com a hereu de Benet 
Francesc de Terrades, ciutadà de Girona, amb l’obtentor del benefici diaconil instituït i 
fundat pel difunt Miquel Alrra, canonge de la seu de Girona, per les pensions d’un 
censal creat per l’esmentat Terrades el 1559 (Català. 1f de 317 x 217 mm). R. 28197 
 
Solterra 13/92 [s. XVI-XVII] Llista dels censals que paga la casa [de Cruïlles], molts 
d’ells a institucions eclesiàstiques. (Al dors: Los sensales que fa la casa ÿ los que an 
citasat[?] dat per Mº Alba procurador que es astat de casa) (Català. 2f) R. 28198 
 
Solterra 13/93 – Lauador de Don Jo[an] Çarriera y de Gurb de [las Rendas] de 
Argentona y Cabrera 1612 Cobertes de pergamí del llevador de Joan de Sarriera i de 
Gurb de les rendes d’Argentona i Cabrera [de Mar].(Manca el contingut) R. 28199 
 
Solterra 13/94 – Memorandum 
1794-1799 Llibre comptable de comerç marítim, en esborrany. 
(Francès. 11 f. Adjunta 19 fulls solts, un enganxat als fulls del memoràndum, amb 
anotacions comptables, preus, etc)  R. 28200 
 
Solterra 13/95 – 13/98 
13/95 -1617-1652 Memorial de l’establiment fet pel prior i convent de Sant Domènec 
dels Predicadors de Girona, a favor de Joan Sarriera i de Gurb, de l’aigua de la font 
que ve des de la muntanya de Mont Calvari i segueix prop de la torre Gironella i entra 
al monestir de Sant Domènec on la pren la casa de Sarriera. 
Signatura antiga: “Nº 7 De Plech 3” (Català. 2f. 300 x 210 mm. Deteriorat) 
Solterra 13/96 – 1574, desembre 17 – Barcelona - Creació i venda d’un censal per 
Francesc de Montcada, senyor de Montcada, comte d’Aitona, vescomte de Cabrera i 
Bas, etc. i els seus fills Gastó i Hug de Montcada, a Miquel de Cruïlles, domiciliat a 
Girona, com a administrador dels béns dels seus fills seus i de Margarida Beneta de 
Terrades i de Cruïlles, difunta. (Còpia autèntica de 1648 de Joan Serra, notari públic de 
Barcelona. Llatí. 12f) 



   

                                                            

Solterra 13/97 –1640, desembre 2 -  Francesc de Cruïlles i de Sitjar, per pagar 
Galceran de Sentmenat i de Lanuça, canonge de Girona, les pensions que li deu d’un 
censal propi del benefici que té i altres deutes,li dóna i consigna les 120 lliures que li ha 
de pagar el marquès d’Aitona per un altre censal. Signa: Enric Coll, notari públic de 
Barcelona (Llatí. 2f. Deteriorat) 
Solterra 13/98 –1639, febrer 5 - Guerau Fonolleres, notari de Santa Coloma de 
Farners, dóna fe d’un document del mateix any 1639 segons el qual el procurador de 
Francesc de Cruïlles, signa rebut a favor de Pere Martí i Lloreta, sabater, i d’Antoni 
Iglesias, hostaler d’Hostalric, de les 60 lliures que li han pagat per la pensió d’un censal 
que els pupuils Cruïlles reben anualment del vescomtat de Cabrera i Bas i marquesat 
d’Aitona sobre les rendes de Riudarenes. (Llatí. 2f. 215 x 180 mm) R. 28201 
 
Solterra 13/99 – Riudellots 
1715-1731 Notes sobre els censos que reben els Cruïlles del Mas Mestres de 
Riudellots de la Selva (Català. 2f). Nota dels titols de las rendas de Caldes de 
Malavella, Franciach, ÿ Caules Sobre la concòrdia firmada el 1183 entre el rei Alfons [I 
de Catalunya] i la reina Sança i Bernat de Parella, de la vila de Caldes de Malavella 
(Català. 2f de 205 x 150 mm) R. 28202 
 
Solterra 13/100 – 1642, novembre 2 – Barcelona -  Àpoca de 30 lliures feta per 
Galceran de Sentmenat i de Lanuça, prevere, canonge de l’església de Barcelona, 
beneficiat de l’advocació de Santa Caterina de Girona, a favor d’Epifani Coll, ciutadà de 
Barcelona, en nom de Guillem Ramon de Montcada, marquès d’Aitona [Llatí. 2f. 215 x 
150 mm. Certificat notarial de Narcís Jeroni Lledó el 1643]. Nota relativa a una pòlissa 
de 50 ll. consignada a la taula de canvi de Barcelona per Epifani Coll, com a procurador 
del marquès d’Aitona. (Català. 1f) R. 28203 
 
Solterra 13/101 – 13/103  
Solterra 13/101- 1658 Àpoca feta per Joan Figueres, pagès, habitant de la parròquia 
de Riudellots de la Selva, a favor de Francesc de Cruïlles i de Sitjar, domiciliat a 
Barcelona i Girona, d’unes quarteres de blat. En dóna fe Joan Andreu, notari públic de 
Girona, que té les escriptures de Rafael Monràs. (Signatura antiga: “tit. 10. Dezª 9. 
Numº 6”. 2f. Llatí. 210 x 160 mm) 
Solterra 13/102 –- 1666 Establiment fet per Emerenciana, vídua de Pere Estrassa, 
mort lluitant contra els portuguesos, i filla de Lluís Marigo i Bergau, difunt, a Pau Bosch, 
pagès de Martorell, d’una peça de terra en el terme de Castellví de Rosanes.( Llatí. 2f. 
Cosit per la meitat. Molt deteriorat) Solterra 13/103 – 1629, novembre 3 – Barcelona-  
Concòrdia i capítols matrimonials entre Joan Gaspar Yuanyez, sabater, ciutadà de 
Barcelona, d’una part, i Lluïsa Marigo, donzella, filla de Lluís Marigo, difunt, sastre de 
Martorell, i de la seva esposa Paula, casada en segones núpcies amb Jaume 
Carbonell, flequer de Barcelona, de l’altra part. En dóna fe Jaume Sayos, notari públic 
de Barcelona, que té les escriptures del notari difunt Josep Pedrolo (4f. Català. Molt 
deteriorat) R. 28204 
 
Solterra 13/104 – 1675, abril 17 – Barcelona -  Alexandre de Boxadors i Crasia, 
cavaller i mestre de camp de la reina, domiciliat a Barcelona, ratifica l’establiment fet al 
monestir de Sant Agustí de Barcelona i als marmessors de Maria Porta, difunta, vídua 
de Francesc Porta, fuster, ciutadà de Barcelona, d’unes cases situades al carrer dels 
Flaçaders de l’esmentada ciutat. 
Signa: Miquel Fontcuberta, notari públic de Barcelona, que, a requeriment del veguer, 
en feu còpia el 1676. ( Llatí. 7f. Signatura antiga: “Lib. 6 Nº 8º”. Deteriorat) R. 28205 



   

                                                            

 
Solterra 13/105 – 13/108  
Solterra 13/105 – 1581, novembre 20 – Barcelona -  Establiment fet per Magdalena 
d’Oms i de Calders, donzella, filla d’Antoni d’Oms, difunt, domiciliat a Barcelona i 
Perpinyà, i d’Aldonça d’Oms i de Calders, esposa seva, a favor de Joan Casals, 
teixidor de lli, ciutadà de Barcelona, de la casa situada a prop del portal de Sant Daniel 
i del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de la ciutat de Barcelona. Signa: Antoni 
Puig, notari de Barcelona, i Bernat Puigvert, notari públic de Barcelona que en feu la 
còpia el 22 de maig de 1604. (Signatura antiga: “Nº 11 De Plec 1” Llatí. 4f.)  
Solterra 13/106 – 1763, octubre 9 – Girona -  Lluïció de 1016 ll. 2 s. Bar. firmada per 
los Illustres Administradors de las Causas Pias... Pius d’Andreu, regidor degà de 
Girona, i el marquès de Benavent, administradors de les causes pies fundades per 
Miquel d’Agullana, abat del monestir de Sant Joan de les Abadesses en l’església del 
convent de monges de Santa Clara de Girona, i Salvi Coll, diaca de Sant Feliu, 
procurador de Felip Marià de Riquer i de Sabater Sans de Latras i Agullana, 
governador perpetu de Lleida, i hereu universal de la seva mare Maria de Riquer i de 
Sabater Sans de Latras i Agullana, marquesa de Benavent, a favor de Joan de Cruïlles 
Sitjar i de Sarriera, domiciliat a Barcelona. Signa Manuel Lagrifa, notari públic de 
Girona que en feu còpia el 1764 de les escriptures de Joan Sarriera i de Gurb, notari de 
la batllia i vegueria de Girona.( Paper timbrat de 1764. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 
11. Dezª 5. Numº 8. Calaix 7” Llatí. 11f.) 
Soltera 13/107 – 1730, desembre 5 – Girona – Censal de preu 1016 ll. y pensió annual 
de 1016 sous de Barcelona, venut y creat per los Nobles Srs Dn Joan de Cruÿlles Sitjar 
y Çarriera ...y Dª Maria de Cruÿllas y Rocabertí, cònjuges, a favor de la Molt Reverent 
Abadessa y convent de Santa Clara de la present ciutat de Gerona Joan de Cruïlles 
Sitjar i Sarriera, domiciliat a Girona, i Maria de Cruïlles i Rocabertí, cònjuges, creen un 
censal a favor d’Antoni Sabater i de Copons Sans Delatras i d’Agullana, marquès de 
Benavent, domiciliat a Barcelona, i de Josep d’Oliveras i Batlle, membre de la cúria, de 
Girona, administradors de la causa pia instituïda per Miquel d’Agullana, abat del 
monestir de Sant Joan de les Abadesses, per subvenir a les despeses d’un molí fariner 
situat sobre el riu Fluvià en el mas Vilar, del terme i parròquia d’Arenys d’Empordà. 
Signa: Pere Sala, notari públic de Girona i Andreu Ferrer que en fa fe el 1746. (Paper 
timbrat de 1746. Signatura antiga: “Desembre nº 23”. Llatí. 5f) Solterra 13/108 – [s. 
XVII] Notes sobre una casa amb hort, pou i safareig situada a prop del portal de Sant 
Pau del Camp que posseïa Miquel Mercer, difunt, hortolà de Barcelona, i que ara 
posseeixen el prior i la comunitat de preveres de l’Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona. (Català. 2f) R. 28206 
 
Solterra 13/109 – 1725, agost 17 – Barcelona -  Certificat de l’acte de donació feta per 
Francesc Rovira, sastre, ciutadà de Barcelona, a favor del seu germà Jaume Rovira, 
sabater, ciutadà de la mateixa ciutat, i als seus fills, a perpetuïtat, de les cases situades 
en el carrer de Jaume Giralt que ara estan reconstruïdes i que foren devastades per 
passat setge de Barcelona. Signa: Josep Simon, notari públic de Barcelona. (Còpia 
certificada de 1725. Coberta en pergamí. Paper timbrat de 1725. Català. 6f) R. 28207 
 
Solterra 13/110 -  1722-1773 Censal de 336 sous de pensió creat per Maria de Cruïlles 
i Sarriera, vídua, i el seu fill Joan de Cruïlles Sitjar, en favor de l’administrador dels 
aniversaris i misses d’estaca de l’església de Vilobí (1722, octubre 6. Còpia certificada 
del notari Ramon Vila el 1725). Lluïció firmada per Mateu Llobet, prevere i rector de 
l’església de Vilobí, com a administrador dels aniversaris i misses de l’església 
d’aquesta parròquia i dels fundats en sufragi de l’ànima de Maria Anna Vila i Olmera, a 



   

                                                            

favor de Francesc de Cruïlles, Sitjar i de Rocabertí, domiciliat a Barcelona, senyor del 
castell de Vilobí (1773, maig 1) Signa: Manuel Lagrifa, notari públic de Girona, que en 
dóna fe el dia 7 del mateix mes i any.( Paper timbrat de 1725 i 1773. Signatura antiga: 
“Cruÿllas tit. 13. Dezª 3. Numº 4. Calaix 8”) Solterra 13/111 – 1673, juny 8 – Girona - El 
notari de Girona Rafael Monràs dóna fe d’una àpoca que firmen Joan Rodó i Jaume 
Agustí, pagesos de la parròquia de Vilobí, prepòsits de la confraria de Santa Maria de 
l’església de Vilobí, en favor de Joan de Cruïlles, domiciliat a Girona per fer cremar la 
llàntia en l’altar del Roser. Signa: Ignasi Gaubert, notari públic de Girona, per mort de 
Monràs. (Signatura antiga:”tit. 10. Dezª 9. Numº 4” Català. 2f de 210 x 156 mm) 
Solterra 13/112 – 1559-1622 Compte per mi Srª dona Madalena Cruylles – del censal 
reb lo benefici de Vilobí (Català. 1f) Solterra 13/113 – 1773, març 9 – Girona -  Àpoca 
firmada per Matheu Llobet, rector de l’església parroquial de Vilobí,beneficiat de l’altar 
de Sant Pau de l’església de Vidreres, en favor de Francesc de Cruïlles, Sitjar i de 
Rocabertí, de les 150 lliures de la lluïció d’un censal de 50 ll de preu. Signa: Manuel 
Lagrifa, notari públic de Girona. ( Paper timbrat de 1773. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 
13. Dezª 3. Numº 1. Calaix 8”.Català. 3f) Solterra 13/114 –1616, abril 9 – Girona -  
Àpoca firmada per Miquel Marcer, canonge de l’església de Sant Feliu de Girona, 
ecònom i administrador dels seus béns, a favor de Francesc de Cruïlles, domiciliat a 
Girona. Signa: Narcís Call, notari que certifica el document. (Deteriorat. Llatí, 2f.) 
Solterra 13/115  
1709, novembre 26 -  Barcelona -  Aprovació, ratificació y nou establiment per Dn Joan 
Çarriera [i de Gurb, comte de Solterra, senyor dels castells de Puig-alder i d’Hostoles], 
a favor de Dn Joan Vilar i Umbert de tot lo mas Vilar, capmas etc de Sn Feliu de 
Pallarols.(Signatura antiga: “Nº 23 De Plech 6” Llatí. 8f) Solterra 13/116  Nota de lo 
que se ha encontrát en la Not[ari]a de la vila de Sant Feliu de Payarols, en la cerca que 
se ha fet, Instant lo Il[us]tre y Egregi Sr Comte de Solterra.Es refereix sobretot a 
processos i sentències entre 1491 i 1638 (Català. 3f.)Solterra 13/117 – 1635, juny 24 – 
Girona -Capbreu de Pere Nadal de Quart.  Pere Nadal, pagès, amb el domini útil del 
mas Nadal i del mas Rich, situats a Quart, reconeix tenir diverses peces de terra sota 
senyoriu en part de Francesca Sarriera i de Pons, vídua de Joan Sarriera i de Gurb, i 
en part del rei.Signa: Francesc Vinyoles, notari públic de Girona que certifica el 
document (sense data). (Llatí. 5f. de 210 x 155 mm) R. 28208 
 
Solterra 13/118  - 1428-1580 Copias de Capbrevacions simples de la Parroquia de 
Quart 
Capbrevació feta per Joan Vicenç, de Quart, a favor de Berenguer de Fontcoberta, 
militar, senyor dels masos de l’orde de Sant Joan de Jerusalem i posseïdor del [mas] 
de Montalt, a l’esmentada vila (1431). Capbrevació feta per Gaspar Vilar, pagès, amb 
domini útil de mas Vicenç Çaserra situat a Quart, a favor d’Anna Sarriera i de Gurb, 
mare i tutora d’Antic Sarriera, pubill, fill d’antic Sarriera, difunt, domiciliat a Girona 
(1542). Capbrevació de Joan Frigola, de Quart, a favor de Berenguer de Fontcuberta 
(1428). Capbrevació de Gaspar Vila, pagès de Quart, a favor d’Anna Sarriera i de 
Gurb, mare i tutora d’Antic Sarriera, difunt, domiciliat a Girona (1542). Capbrevació 
d’Andreu Arlot, pagès de Quart, a favor de Berenguer de Fontcoberta (1424). 
Capbrevació feta per Pere Vergonyós, de Quart, a favor de Berenguer de Fontcoberta 
(1428). Capbrevació feta per Nicolau Duran, de Palafolls, a favor de Berenguer de 
Fontcuberta (1428). Capbrevació feta per Rafel Samaller, oller de Quart, i Margarida, la 
seva dona, senyora útil i propietària del mas Tauler situat a Quart, a favor d’Anna 
Sarriera i de Gurb, mare i tutora d’Antic Sarriera, pubill, fill seu i del difunt Antic Sarriera 
(1542). Capbrevació feta per Martí Abrich, de Quart, a favor de Berenguer de 
Fontcuberta (1428). Capbrevació feta per Joan Albertí, de Quart, a favor de Berenguer 



   

                                                            

de Fontcuberta (1428). Capbrevació feta per Francesc Sitjar, de Quart, a favor de 
Berenguer de Fontcuberta (1428). Capbrevació feta per Pere Vicenç, fill de Joan 
Vicenç, difunt, de Quart, a favor de Berenguer de Fontcoberta (1429). Capbrevació feta 
per Pere Alomar, de Quart, a favor de Berenguer de Fontcoberta (1428). Capbrevació 
d’Antoni Daniel, àlies Arnaldo, de Quart, a favor de Berenguer de Fontcuberta (1428). 
Capbrevació de Joan Nadal, de Quart, a favor de Berenguer de Fontcuberta (1428). 
Capbrevació de Pere Mascort, àlies Guinart, de Quart, a favor de Berenguer de 
Fontcuberta (1431). Capbrevació feta per Joan Puig, pagès de Quart, a favor de Joan 
Sarriera i de Gurb (1580). Capbrevació feta per Pere Rich, de Quart, a favor de 
Berenguer de Fontcuberta (s.d.) (Còpies simples del segle XVIII tretes de capbreus de 
la Batllia General de Catalunya de Girona. Plecs numerats, manca el núm. 1. Signatura 
antiga: “Castell de Recasens Nº 14 De Plech 1” Llatí. 32f. ) R. 28209 
 
Solterra 13/119 - Estat, y Memorial de la Estima que se ha fet de totas las Pessas de 
terra, que vuy se troban existens en lo Mas Ballet, del Lloch de Quart (...) 
1753, setembre 16 - Valoració de les peces de terra del mas Ballet, situat a Quart, junt 
amb els noms i confrontacions, feta per Antoni Civila, pagès de Vilablareix, elegit per 
Joan de Cruïlles, comte de Solterra, per Josep Gog, pagès de Quart, i per Teresa Sans 
i de Mont-rodon, abadessa del monestir de Sant Pere de les Puel·les de 
Barcelona.(Català. 2f.) Solterra 13/120 – Calaix de las Torras del Castell de Palau. 
Centuria de 1300 -  1300-1500 Còpia de documents relatius a Palau, parròquia de Sant 
Feliu de Girona.(Català. 7f) Solterra 13/121 –1350-1767 Copias simples. Plech de 
diferents actes fahents per la Torra ó Mas anomenat Esperapans y Rovira a ell unit y 
agregat, situat en lo veynat de Palau Çacosta.   Plec de diferents papers fahents per la 
torra, ô mas Pla, situat en lo Plá de Gerona - 1350-1767 – [s. XVIII] Còpies simples 
d’actes notarials relatius als masos de Palau Sacosta i del Pla de Girona. (Català. 5f) 
Solterra 13/122 – 1733, agost 27 -  Compte portat per Miquel Portillo dels grans 
recollits a Palol de Revardit (Català. 1 f. de 210 x 150 mm) Solterra 13/123 – 1764, 
juny 3 – Barcelona -  Arrendament firmat per Joan de Cruïlles, Sitjar i Sarriera, 
domiciliat a Barcelona, senyor del castell de Palol de Revardit, a favor de Josep Fages, 
botiguer, Josep Colomer i Pere Geli, corders, i Climent Bartra, fuster, tots de Banyoles, 
dels delmes i altres fruits que rep i cobra com a senyor del castell de Palol de Revardit i 
d’algunes terres de Sorts. Signa: Francesc Comelles, notari públic de Barcelona que 
també feu aquesta còpia certificada el dia 25 de juny del dit any. (Paper timbrat de 
1764.Català. 5f) Solterra 13/124 – [1622 o post.] Nota dels deutes de Francesc de 
Cruïlles.(Català. 1f)  Solterra 13/125 – 1695-1715 – Dos documents relatius a la causa 
pia institutïda i fundada per Lluís Boyer, difunt.: 1715, agost 3 – Urgell - Quitació de 
censal fet per Ignasi Coromines, prevere de la seu d’Urgell, administrador de la causa 
pia instituïda i fundada per Lluís Boyer, difunt, prevere en l’esmentada seu, a favor 
d’Ignasi de Cruïlles, sagristà i canonge, tutor i curador dels fills de Joan de Cruïlles, 
Sarriera i de Sitjar, germà seu. Signa: Cebrià Marquès, notari de la Seu d’Urgell (Paper 
timbrat de 1715. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 4. Numº 8. Calaix 7” Llatí. 2f). 
1695, agost 5 – La Seu d’Urgell – Creació d’un censal per Rafael Cruïlles, veguer de la 
Cerdanya, procurador d’Ignasi i de Ramon de Cruïlles i Sarriera, tutors i curadors dels 
fills i hereus de Joan de Cruïlles, Sarriera i de Sitjar, germà seu, a favor de la causa pia 
instituïda i fundada per Lluís Boyer, difunt. Notari: Pere Dalmau, de la Seu d’Urgell 
(Llatí, 3f).  Solterra 13/126 – 1612, febrer 9 i  juny 18 – Barcelona -  Jaume d’Aguilar, 
Peralta i de Camporrells, fa donació a Alexandre d’Aquilar, de Barcelona, Joaquim 
Muntalt, ciutadà honrat de la mateixa ciutat, Llorenç Ros, comerciant, i Joan Noguer, 
assaonador de l’esmentat lloc, majorals de la Confraria de Santa Maria de l’Esperança, 
de Sant Cugat del Rec, el dret de lluir i quitar un censal mort de 500 lliures de preu i 



   

                                                            

500 sous de pensió que els administradors de la capella de Sant Sever de Barcelona 
rebien sobre el dret del pariatge de la Llotja de Mar. Rebut de les 500 lliures per la 
lluïció del dit censal  (Còpies simples de documents del notari de Barcelona Antoni 
Balle. Llatí. 3f.) R. 28210 
 
Solterra 13/127 –s. XVI - Memorial des censals de Montserrat de Palol, difunt, amb 
indicació dels folis on es conté.(Català. 4f) R. 28211 
 
Solterra 13/128 - 1779-1789- Procés de Juan de Larrard, Keith i Compª contra els 
propietaris de la sagetia anomenada Santa Juliana i Semproniana, amb el patró Joan 
Famadas, habitants de Mataró i de Barcelona,  per negar-se a pagar a la seva 
companyia les despeses d’alliberament del vaixell i recuperació dels nolis quan va ser 
detingut pels anglesos a l’entrada del riu a Londres. (Castellà. 41f. Conté al·legacions, 
articulats, declaracions testificals i en paper solt la sentència dictada per José 
Francisco de Duran, José Francisco Sagués i Mateo Civil, comerciants matriculats i 
cònsuls reials del Consulat de Comerç (1787); i la sentència d’apel·lació dictada per 
Francesc Puget i Clarina, comerciant matriculat i jutge reial d’apel·lacions del Consolat 
de Comerç, Cristòfol Gironella i Joaquín Roca y Batlle, comerciants matriculats (1789) 
(Quadern cosit. Castellà. 41f).R. 28212 
 
Solterra 13/129 –[S. XVI]- Pretencio de la senÿora Maria de Vilanova ÿ de Sitjar, muller 
de Francesch de Vilanova, en Gerona domiciliat, aserca dels bens ÿ universal herencia 
de Sitjar 
Memorial relacionat amb la pretensió de Maria de Vilanova i de Sitjar, esposa de 
Francesc de Vilanova, domiciliat a Girona, sobre els béns i la heretat universal de la 
família de Sitjar. 
(1 document i còpia. Català. 4f + 4f.) R. 28213 
 
Solterra 13/130 – 1360 – 1489 Memorial de matrimonis de les famílies Benet i 
Terrades fins a emparentar amb els Cruïlles, i referència dels llibres on es troben els 
actes nupcials. R. 28214 
 
Solterra 13/131 – 1747, juliol 18 – Girona -  Capbrevació feta per Isabel Espigol i 
Bonay, vídua d’Esteve Bonay, apotecari de Sant Feliu de Pallerols, i Ramon Espigol i 
Bonay, fill seu, domiciliat a Barcelona, a favor de Joan de Sarriera Rocabertí i Gurb, 
comte de Solterra, senyor dels castells d’Hostoles i de Puigalder, domiciliat a Girona. 
(Llatí.16f. En paper timbrat de 1834, està signat per: Josep Bou i Martorell, notari públic 
de Girona, que va treure còpia el 31 de maig de 1834 d’aquests documents guardats 
entre les escriptures del notari Guillem Martorell) R. 28215 
 
Solterra 14/1 - 1730-1732 Capbreu de les rendes de Sant Hilari Sacalm en favor de 
Joan Sarriera i de Gurb, comte de Solterra (Llatí. 135f.En paper timbrat) R. 28216 .  
 
Solterra 14/2 1732-1738 Capbreu de les rendes de Sant Hilari Sacalm en favor de 
Joan Sarriera i de Gurb, comte de Solterra (Llatí. 75f.En paper timbrat) R. 28217.   
 
Solterra 14/3 – 14/10 1818-1840 Notes de l’arrendament de censos de la Vall 
d’Hostoles a Joan i Pere Moret. Cartes. (8 doc.) R. 28218 
 



   

                                                            

Solterra 14/11  S. XVIII-XIX -  Índex dels masos que presten censos de gallines, 
pollastres i diners a Sant Hilari Sacalm (Quadernet cosit de 220 x 168 mm. Català. 
77p.) R. 28219.  
 
Solterra 14/12 – 1645-1862 - Notes, cartes i documents sobre la Vall d’Hostoles (14 
documents). Solterra 14/13 [s. XVIII] Llista dels censos que fan els pagesos de Sant 
Hilari i Santa Margarida de Vellors al comte de Solterra trets del capbreu del notari 
Narcís Verneda. R. 28220 
 
Solterra 14/14  Sant Hilari Sacalm, Arbúcias y demés resto de la Montaña. 1818 o 
post. Llevador de les rendes de Sant Hilari Sacalm (Català. Quadern. 7f) R. 28221 
 
Solterra 14/15  1733 – Documents sobre el censal de Maria de Cruïlles i Sacirera i de 
Maria de Cruïlles i Sarriera, en favor dels aniversaris comuns de la col·legiata de Sant 
Feliu de Girona. Definició i lluïció  (Còpies. Llatí i català. Quadern cosit.17f.) R. 28222 
 
Solterra 14/16 – 1769, juliol 27 – Girona – El convent de Sant Feliu de Cadins firma 
lluïció d’un censal a favor Francesc de Cruïlles, de Sitjar i Rocabertí. 1664 – creació de 
censal per Magdalena Desbach i de Alonso, vídua de Francesc Desbach, en favor del 
convent de Sant Feliu de Cadins al Mercadal de Girona. 1640 – Dos censals creats per 
Francesc Domènech, canonge de la seu de Girona, al convent del monestir del 
Mercadal de Girona (“lluhyt notari Lagrifa a Gerona 27 de juliol 1769”)1686, agost 17- 
Barcelona – Encarregament de diversos censals que fan Maria de Cruïlles i Sacirera i 
el seu fill Joan de Cruïlles i de Sitjar. (Còpies autenticades per notari. Llatí. 27f. 
Documents de diferents formats, tots cosits) R. 28223 
 
Solterra 14/17 – Compte del que ab lo llibre aportava mº Llorens Bruells, prevere, se 
troba que ha pagat per compte de Don Francesc de Cruillas, inpúber. 1621-1631 – 
Comptes de la tutoria de Llorenç Bruells, prevere, tutor dels béns de Francesc de 
Cruïlles (Català. 15f. Deteriorat) R. 28224 
  
Solterra 14/18 1778-1780- Causa judicial de Juan Larrard, Keith i Companyia contra 
Josep Carreras i Bages, comerciant d’aiguardent de Reus, per deutes, davant del 
tribunal del Consolat de Comerç (Castellà. 41f).  R. 28225  
 
Solterra 14/19 a 14/23 1632-1775 Procures, notes de capbreu i procés entre Joan de 
Cruïlles, Sitjar i Sarriera contra Esteve Garriga i la seva filla Maria i el seu gendre Salvi 
Martorell, de Caldes de Malavella. Carta de Joaquin Riquelme al comte de Solterra. (5 
doc. Castellà i llatí) R. 28226 
 
Solterra 14/24  Lavador de las rendas de S. Ilari Sacalm, Sancta Margarida de Vallors 
y de la parròquia de Monsolí y de Juanet. Çarriera y de Gurb.S. XVI-XVII - Llevador de 
les rendes de Sant Hilari Sacalm, Santa Margarida de Vallors, Monsolí i Juanet. 
(Català. 75f. Enquadernat en pergamí que és un testament de finals del segle XIV. Al 
dors: “hizo lo presente en el anyo de mil quinientos sincuenta y siete. En la insigne 
ciudad de Barcelona” R. 28227 
 
Solterra 14/25 i 14/26 – Solterra 14/25 Còpia simple de clàusula testamentària de 
Francesc de Montcada on s’uneixen els comtat d’Osona i el de Cabrera i Bas a la casa 
de Montcada (2f. ) 1626 - Notes de la venda feta pel marquès d’Aitona al comte de 
Solterra del castell de Montoliu en el terme d’Arbúcies (1f.) 1818 – Josep Maria de 



   

                                                            

Sarriera, Gurb, Despujol, Sitjar, Cruïlles, comte de Solterra, arrenda a Joan Moret, 
comerciant de Vic, els delmes de les parròquies de Sant Feliu de Pallerols, Sant Miquel 
de Pineda, Nostra Senyora de les Encies, Sant Cristòfol de les Planes, Sant Iscle de 
Colltort, Sant Cristòfol de Cogolls, Sant Pere Sacosta, de la Vall d’Hostoles, juntament 
amb tots els altres drets que rep i la meitat dels lluïsmes i foriscapis dels dits llocs 
durant quatre anys i quatre collites (Català. 5f). R. 28228 
  
Solterra 14/27 s. XVIII - Llibre de Cabreus de la Vall de Hostoles y de Gerona, fets en 
los temps y anys dels egregis Srs. Don Narcís y Don Joseph de Sarriera, Gurb y de 
Cruíllas, Pare y fill, senyors de la dita vall de Hostoles y del castell de Racasens de 
dins Gerona... Índex dels capbreus de la Vall d’Hostoles i de Girona. (Català  i llatí. 6f. 
amb documents del s. XVII a l’interior. Una nota a la coberta indica que Narcís de 
Sarriera i de Gurb va morir el 13 de juny de 1788 i Josep de Sarriera i de Copons, fill 
seu, el 9 d’octubre de 1793) R. 28229 
 
Solterra 14/28 a 14/31  
Solterra 14/28 – 1653, abril 26 – Tarragona – Tomàs de Lanuça nomena Francesc de 
Cruïlles procurador seu amb àmplies facultats. (Llatí. 4f. Còpia notarial de Gaspar 
Casals, notari de Tarragona) Solterra 14/29 1622, juliol 1- Acte notarial de l’inventari i 
jurament que reberen i prestaren els tutors de Francesc de Cuïlles (Llatí. 2f) Solterra 
14/30 1625, febrer 25 – Còpia de la procura que fa Francesc Desbach a Baltasar 
d’Homs, tutor amb ell de Francesc de Cruïlles, menor. (Llatí. 2f) Solterra 14/31 1618, 
març 4 – Procura que fa Jerònima de Foixà, varvassora de Foixà, en favor de Francesc 
de Cruïlles (Llatí. 2f) R. 28230 
 
Solterra 14/32 a 14/34 
Solterra 14/32 – 1594, octubre 19 – Barcelona -  Còpia simple de 1631 de l’escriptura 
de 1594 per la qual Joan Sarriera i de Gurb reconeix que té pel rei el feu del castell de 
Solterra. (Llatí. 2f) Solterra 14/33 – [s. XVII] Instructa per lo Sr. don Joachim Margarit y 
de Reguer. Memorial de les compravendes de drets de la batllia de sac i altres rendes 
d’Arbúcies venudes per la casa de Cabrera i Bas, des de 1569, i arguments jurídics 
sobre els drets que hi poden tenir els hereus Roquer i Francesca Sarriera.  (Català i 
llatí. 4f) Solterra 14/34 – [s. XVII] Dictamen jurídic signat per [Joan Pere?] Fontanella  i 
[Francesc?] Llenes, en favor dels pubills Roquer i contra Francesca Sarriera en la 
causa que els enfronta sobre els drets d’Arbúcies. (Català. 2f) R. 28231 
 
Solterra 14/35 a 13/39 Documents sobre la causa d’Arbúcies 
Solterra 14/35 [S. XVII] Còpia de la clàusula del testament del marquès don Francisco, 
comprador dels vescomtats de Cabrera y Bas (Còpia simple comprovada. Català. 2f) 
Solterra 14/36 [S. XVII] Arguments jurídics  sobre la meitat del delme d’Arbúcies 
(Català. 2f. Mateixa mà que el 14/34) Solterra 14/37 Dictamen jurídic sobre el cas de la 
batllia de sac d’Arbúcies i altres llocs, signat per Benet Anglasell i Dídac de Par (Català. 
2f) Solterra 38 Esborrany incomplet sobre la batllia de jurisdicció i de sac d’Arbúcies 
(Català. 1f) Solterra 14/39 1774, juny 8 – Girona – Llicència eclesiàstica concedida per 
l’ardiaca major de l’església de Girona i vice-gerent de bisbe, a Francesc de Cruïlles, 
Sitjar i Rocabertí per construir un banc amb les seves insígnies i col·locar-lo en el lloc 
preeminent de l’església parroquial de Sant Sadurní d’Arenys d’Empordà. (Castellà. 2f. 
Amb segell de placa) R. 28232 
 
Solterra 14/40 a 14/43  Documents sobre la causa d’Arbúcies 



   

                                                            

Solterra 14/40 S. XVII – Calendari de la donació de la batllia d’Arbúcies (Català. 
2f)Solterra 14/41 Paper de la senyoria directa de la carnisseria de Arbússies (Català. 
2f) Solterra 14/42 [s. XVII] Instrucció sobre els censos d’Arbúcies (Català. 2f) Solterra 
14/43 Notes sobre censals relacionats amb el pagament del preu de la venda 
d’Arbúcies que va fer l’any 1626 el marquès d’Aitona al comte de Solterra. (Català. 2f) 
R. 28233 
 
Solterra 15/1 – 15/11 - 1748-1778 Llibretes de comptes dels procuradors de Francesc 
de Cruïlles.  
Solterra 15/1 – 1775-1777 Comptes del q[u]e he cobrat per lo Il[·lus]tre S[eny]or D[o]n 
Fran[cis]co de Cruÿllas y de Rocabertí. Y tambe del q[u]e he cobrat del cens Real, com 
â cessionari de foriscapis, y cens Real, y del q[u]e he pagat tant de pencions, com de 
altres cosas desde 18 9[novem]bre 1775, fins â 1 Janer 1777 exclusive, q[u]e ja tenia ô 
tinch diffinits los comptes. Lo dia 18 9[novem]bre 1776 y quedarem iguals, del cobrat y 
pagat  Comptes de Jaume Ramon, canonge, en nom de Francesc de Cruïlles i de 
Rocabertí (Català. 9f. Signatura autògrafa)  Solterra 15/2 – 1765-1767 - Compte de la 
cobransa aportada per Man[ue]l Lagrifa Not[ari] pub[lic] de Gerona, com á Pr[ocurad]or 
de la Nobla Casa de Cruýllas de Bar[celo]na, per lo tocant al R[ea]l Patrimoni (Català. 
Paginat. 5 p) Solterra 15/3 – 1771-1773 - Compte del cobrat per Narcís Barraseta com 
ha procurador del Sr. Dn. Francisco de Cruyllas tant de censos reals com foriscapis, 
com tambe pertanyents á son patrimoni y de las Apocahs firmadas. Començant en 
1771.(Català. Paginat, 6 p)  Solterra 15/4 – 1762-1764 Llibreta del que cobraré y 
Pagar[e] Com a Procurador del Noble Sor. Dn. Joan de Cruÿllas desde 5 Febrer que 
comensi nou comptes 1762. (Català. 28 f. Signa Jaume Ramon, prevere i diaca) 
Solterra 15/5 – 1766-1770-  Llibreta de lo que vas cobrant, com á Pr[ocurad]or dels 
Nobles senyors Dn. Joan de Cruyllas, y Dn. Fran[cis]co de Cruyllas, pare, y fill en la 
Ciutat de Bar[celo]na domiciliats, comensant als 13. Janer de 1766 (Català.11f. A 
l’interior, es guarden plegats 7 rebuts) Solterra 15/6 – 1766-1770 Llibreta del que vas 
cobrant com a P[rocura]dor dels Nobles Dn. Joan y Dn. Fran[cis]co de Cruyllas Pare y 
fill en la ciutat de Bar[celo]na domiciliats començant als 13 Jener 1766. Cobrat de 
censos del Patrimoni de dits Srs. com del Patrimini [sic] Real.  Llibreta dels 
cobraments. Signa Francesc de Cruïlles i Rocabertí com 
a definició dels comptes. (Català. Foliat, 10 f.) Solterra 15/7 – 1748-1778 Nota de lo 
cobrat per raho de foriscapis, aixi reals com de la Casa de Cruyllas de Bar[celo]na 
(1771-1775). Nota de lo cobrat dels censos, tant espectants al Sr. Rey com, y á la 
Casa de Cruyllas de Bar[celo]na (1768-1772). Nota del pagat, y dels traballs, y vestrets 
p[er]  las Causas de Cruylles (1772-1774) (Català.Foliat, 8 f.) Solterra 15/8 – 1771 - 
1772  Fa per noticia dels lluismes cobrats per los nous comp[te]s se han de donar. 
Nota dels lluïsmes cobrats (Català. 2f) Solterra 15/9 – 1765 - 1767 Compte de la 
cobransa aportada per mi Manu[e]l Lagrifa Notari Pub[lic]h de Gerona com a 
Procurador de la Noble Casa de Cruyllas de Bar[celo]na (Català. Foliat, 7 f. Signa 
Ignasi Andreu, prevere, com a procurador de Francesc de Cruïlles) Solterra 15/10 –
1770-1771 Llibreta, de lo que vas cobrant, com á Pr[ocurad]or del Noble Señor Dn. 
Fran[cis]co de Cruylles en Ciutat de Barcelona domiciliado, comensant als 14 Agost 
1770. (Català. 6f) Solterra 15/11 –1766 - 1770 Llibreta de lo que vas cobrant, com a 
Pr[ocurad]or dels Nobles Dn. Joan y Dn. Fran[cis]co de Cruyllas Pare, y fill en la ciutat 
de Bar[celon]na domiciliats, comensant als 13 Janér 1766. Comptes de censos i 
foriscapis definits per Francesc de Cruïlles i Rocabertí al seu procurador Narcís 
Barraceta (Català. 7f) R. 28234 
 



   

                                                            

Solterra 15/12 – 1842, abril 4 - Madrid. Còpia de comunicat del Ministerio de la 
Gobernación de la Península adreçat al Cap Polític de Girona amb resolució sobre el 
caràcter públic de les aigües del Ter i el Daró i el regadiu en el Baix Empordà. (Còpia 
simple.Castellà. 2f) R. 28235 
 
Solterra 15/13 – 1733, octubre 18 – Girona - Reconeixement de deute fet per Miquel 
Portillo a favor de Joan de Cruïlles i Sarriera (1f). R. 28236 
 
Solterra 15/14 –  1664, juny 11 – Girona -  Àpoca de 70 lliures feta per Pau Pagès, 
beneficiat de Girona, com a receptor de certa quantitat dels aniversaris de l’església de 
Sant Pere de Galligants de Girona, a favor de Maria de Cruïlles, vídua de Francesc de 
Cruïlles, que li ha donat com a complement de les 180 que li ha de pagar de les 
pensions d’un censal  creat l’any 1546, pertanyent als dits aniversaris. (Còpia 
certificada pel notari Salvi Regordera, substitut de Pere Garriga, notari de Girona. Llatí. 
4f) R. 28237 
 
Solterra 15/15 –  1628, agost 28 i setembre 11 - Girona. Dues cartes del doctor 
Francesc Codina, de Girona, adreçades a Guillem Balet, de Barcelona, relatives al plet 
de Joan de Sarriera i la família Carol. (Català. 2f + 2f) R. 28238 
 
Solterra 15/16 – [S. XVIII] Notes relatives a documents que falten en alguns plecs del 
segle XVII (dues notes en català) R. 28239 
 
Solterra 15/17 – Canalar de diferents Actes rebuts en la Ciutat de Bar[celo]na fahents 
por las cas[es] que lo Egregi Comte de Solterra reb los censos 
1603-1625 Nota relativa als censos que rep per diverses cases de Barcelona el comte 
de Solterra. (Català. 2f. Signatura antiga: “Casas de Bar[celo]na. Nº 6 De Plech 1”) R. 
28240 
 
Solterra 15/18 – 1761-1762 Plet de Narcís de Sarriera i de Gurb, comte de Solterra, 
senyor del castell de Requesens, contra Narcís Andreu, pagès de Quart, reclamant-li el 
reconeixement de senyoria i el pagament de les rendes del mas Andreu. Presentat 
davant de Francesc Martí i de Carreras i Jacint Gafarot, doctors en drets. Notaris 
públics: Francesc Mayrés i Antoni Boer y Pellicer. (Còpia del comte de Solterra. 
Castellà.11f. de 210 x 155 mm) R. 28241 
 
Solterra 15/19 – Memorial en fet de la pretensió de Dn. Joan y juntament resposta al 
memorial del Dr. Cudina 
1613 o post. Pretensió de Joan Sarriera i de Gurb, i resposta al memorial de Jeroni 
Cudina, doctor del Consell Reial, respecte a la sentència reial de data 15 de maig de 
1613 que adjudicava dues parts d’una casa a Anna Helena Carol i Moner, i la tercera 
part a Joan Fexat, notari públic. 
(Català. 1f plegat. Signatura antiga: “Nº 5 De Plech 1” Deteriorat) R. 28242 
 
Solterra 15/20 –1589 Nota sobre la creació d’un censal del benefici de Sant Joan en la 
seu de Girona. (Català. Nota de 73 x 210 mm) R. 28243 
 
Solterra 15/21 – 1641-1645 Nota dels arrendaments de Sant Guim.(Català. Nota de 
210 x 94 mm)  R. 28244 
  



   

                                                            

Solterra 15/22 – 1641, Venda de una pessa de terra part cultiva y part boschosa 
situada en la par[roqui]a de S[an]t Salvador de Breda feta per los marmassors del ultim 
testame[n]t de Margarida Massaguera viuda de Anthoni Campeny pages de dit lloch de 
S[an]t Salvador de Breda. 
Venda d’una peça de terra anomenada Aulet,situada a Sant Salvador de Breda, feta 
pels frares Agustí Cortell, prior,i Miquel Anglasell, marmessors del testament de 
Margarida Massaguer, vídua de Pau Massaguer, paraire de Breda, a Antoni Campeny, 
pagès de l’esmentat lloc. (Llatí. 8f. de 215 x 160 mm) R. 28245 
 
Solterra 15/23 -  1658, febrer 20 – Barcelona - Carta d’Eulàlia Marigo a Damià Clot, 
cirurgià de Martorell demanant-li que li enviï la mitja anyada que li deu. Rebuts de 
Fran[ces]c Galvany. (Català. 2f. de 200 x 150 mm. Deteriorada) R. 28246  
 
Solterra 15/24 – 1748, juny 19 – Girona - El notari Gisleno Martorell, de Girona, 
certifica que el procurador de la Confraria del Cordó de Sant Francesc de Girona, ha 
firmat àpoca de 400 lliures que ha pagat Joan de Cruïlles, Sitjar i Sarriera en raó de 
l’acord firmat entre les dues parts sobre el pagament dels endarreriments de pensions 
de censals i altres drets que havia de fer el senyor de Cruïlles a la dita confraria. 1740, 
juliol 30 -Rebut de 100 lliures rebudes pel procurador de l’administració de la Confraria 
del Cordó, de mans de Joan de Cruïlles, a compte de les 400 que hi deu. (Català. 
2f.210 x 150 mm. Signatura antiga: “Cruÿllas. Tit. 12. Dezª 9. Numº 2”) R. 28247 
 
Solterra 15/25 – 1685, gener 16, Girona -  Fra Baltasar de Jesús, prior del monestir de 
Sant Josep de Girona, com a marmessor del testament de Ramona Camps i Fages, 
difunta (1683), reconeix que Pau Comamala, prevere, beneficiat de l’església de Sant 
Feliu, com a procurador de l’hereva universal Maria de Cruïlles i Sarriera, vídua de 
Francesc de Cruïlles i Sitjar, li ha pagat 136 lliures i 15 sous amb 15 diners per pagar 
els sufragis per l’ànima i altres deutes de la difunta.  
Signa: Francesc Garriga, notari públic de Girona que en va fer fe de l’aprísia del dit 
document.(Llatí. 2f. Signatura antiga: “Cruÿllas. Tit. 10. Dezª 9. Numº 8.”) R. 28248 
 
Solterra 15/26 – 1770-1774, Madrid. Quatre cartes rebudes pel comte de Solterra de 
Joaquin Riquelme: Carta de Joaquim Riquelme al comte de Solterra relativa a les 
ordenances del Col·legi de Notaris i a Juan José Barea (1770). Carta de Joaquim 
Riquelme al comte de Solterra relativa a les ordenances del Col·legi de Notaris i a Juan 
José Barea (1771) Carta de Joaquim Riquelme al comte de Solterra sobre un 
pagament efectuat a Ramon de Bordons, prevere, i sobre la necessitat d’escriure al 
marquès de Moja en relació a uns escrits adreçats a l’Ajuntament de Santa Margarida 
del Penedès (1771). Carta de Joaquim Riquelme al comte de Solterra relativa a Juan 
José de Barea i Josef Germà. (1774) R. 28249 
 
Solterra 15/27 – 1754-1764 - Cartes de Bernardo Marín al comte de Solterra, al 
marquès de Cartellà i a Josep Roca i Camps.(7 cartes. Castellà) R. 28250 
 
Solterra 15/28 –1704- 1710 Notes sobre collites a la Torra Gironella (Català. 6f. de 160 
x 110 mm) R. 28251 
 
Solterra 15/29 – 1731, maig 4 - Salvi Bosch Monar, beneficiat de Sant Feliu de Girona i 
procurador d’Anton Tord y de Calvó, reclama a Joan de Sarriera i de Gurb les pensions 
degudes. (Català. 2f.) R. 28252 
 



   

                                                            

Solterra 15/30 – 1620, octubre 20 - Barcelona. Carta del duc d’Alcalá, capità general 
de Catalunya, al procurador reial de Torroella de Montgrí, enviant-li la pragmàtica reial 
per reparar els danys rebuts per les escrivanies de destret, per tal que la faci publicar i 
complir. (Al dors: “Còpia de la carta ...” Català. 1f. Deteriorat) R. 28253 
 
Solterra 15/31 – 1551, juny 15 – Girona - Venda per 45 ll[iures] de una casa baix la era 
del Convent, [de] Pere Gual mayor â Marti Coll cardador de Gerona 15 juny 1551 ÿ 
crea un censal de 30 ll[iures] per no donar diners.La casa era situada a l’era del 
convent de la Mercè de Girona (Còpia simple. Llatí. 2f de 215 x 150 mm. Signatura 
antiga: “Lib. 4. Nº 46.” Deteriorat) R. 28254 
 
Solterra 15/32 – 1462, febrer 11 – Girona -  Gabriel Fullà, notari de Girona, ven a Joan 
Balós, àlias Ribot, apotecari de Girona, d’un hort o jardí situat en el carrer de la Mercè 
d’aquesta ciutat. (Dues còpies, una simple i l’altra autenticada notarialment. Llatí. 
6f.Signatura antiga: “Lib. 4 nº 48” Deteriorat) R. 28255 
 
Solterra 15/33 – 1645, novembre 3 – Girona - Apocha de 76 ll[iures] [sous] firmada per 
los Ad[ministra]dors de la Almoyna a Don Fran[cis]co de Cruylles per una pentio y 
porrata degudas de un censal que quità a dita Almoyna, de preu de 1100 ll[iures] 
(Còpia autenticada per Roc Franch, notari [de Girona]. Llatí. 2f. de 210 x 155 mm. 
Signatura antiga: “Tit. 10. Dezª 8. Numº 10”) R. 28256 
 
Solterra 15/34 – De Sarriera. Per la pessa dita la Missera de Torroella 
1821, juliol 9 – Torroella de Montgrí -  Carta de Salvador Artigas a Benet Castellar, de 
Gerona, sobre les afrontacions de la peça de terra anomenada la Misera, propietat del 
comte [de Solterra] a Torroella de Montgrí.  (Català. 2f. ) R. 28257 
 
Solterra 15/35 –1652, setembre 30 - Còpia de partides de la Taula de Canvi de 
Barcelona segons les qual Francesc de Cruïlles deu a Joan Pere Vives, mercader de 
Girona, 636 lliures, per lluïció i quitació d’un censal, segons apareix al manual corrent 
de la Taula dels Canvis o comuns dipòsits de la present ciutat de Barcelona. Francesc 
Ribes, notari públic de Barcelona, en dóna fe. (Català. 2f.Deteriorat) R. 28258 
 
Solterra 15/36 –1643, octubre 13 -  Girona. Àpoca signada per Andreu Bellver, rector 
de Centenys, a Francesc de Cruïlles i de Sitjar, per les pensions de censals que li ha 
pagat. Signa: Josep Miquel Mascord, notari públic de Girona, que en fa còpia 
certificada. (Llatí. 2f. Signatura antiga: “Cruÿllas. Tit. 10. Dezª 8. Nº 9”) R. 28259 
 
Solterra 15/37 – 15/40 –  1843 – 1866 - Plec de documentació sobre Sant Eugènia de 
Ter (lligada amb cordill) Conté: 
 - Solterra 15/37 – Cartes relatives a l’Alcaldia Constitucional de Santa Eugènia 
[de Ter] 

1858 i sense data. Carta de Miquel Fita, alcalde de Santa Eugènia, al 
governador de la província relativa al rec de terres amb l’aigua de la sèquia 
Monar (1858, Santa Eugènia). Carta de Lluís Papell a l’alcalde de Santa 
Eugènia [Miquel Fita] relatiu als títols que posseeix el comte de Solterra pel rec 
de les seves terres amb les aigües de la sèquia Monar (1858, Girona).  (2f. 
Castellà) 
- Solterra 15/38 –1843, juny 5 -  Declararció [sic] firmada per los espers Narcís 
Auguet Hortelá  de S[an]ta Eugènia, y Pere Verdaguer menestral de Salt. 
Certificat de Tomàs Lloret, notari reial i públic de Girona, que transcriu 



   

                                                            

l’escriptura presentada per Pere Verdaguer, menestral de Salt, i Narcís Auguet, 
hortelà de Salt, experts triats per Esteve Puig, hortelà de Salt, d’una part, i pel 
comte de Solterra i Narcís Dorca, xocolater, d’altra, relativa a les afrontacions de 
les seves terres. (Català. 3f. Paper timbrat) 
- Solterra 15/39 – 1858, juliol 1858  Nota relativa a la carta enviada pel 
governador civil [Lluís Papell] a l’alcalde de Santa Eugènia [de Ter] [Miquel Fita]  
Esborrany de la carta de Lluís Papell, [governador civil] a l’alcalde de Santa 
Eugènia [Miquel Fita]  
- Solterra 15/40 –1866, juny 28 – Girona - Certificat fet per Antonio Senpau, 
registrador de la propietat, de les finques situades a Santa Eugènia i que 
apareixen al testament de Josep Maria de Sarriera i Despujol, comte de 
Solterra, a petició de Ramon Maria de Sarriera i de Pinós. (Paper timbrat. Segell 
de tinta del Registro de la Propiedad de Girona. Castellà. 1f) 
R. 28260 
 

 
Solterra 15/41 –1727, maig 30 - Carta d’elecció i nomenament de jutge civil i criminal 
fet per Maria de Cruïllas i Sarriera, i Joan de Cruïlles i de Sitjar i Sarriera, esposa i fill, 
hereu universal, de Joan de Cruïlles i de Sitjar, com a usufructuària i propietari 
respectivament, senyors i barons d’Arenys d’Empordà, a favor de Jacint Fages, doctor 
en ambdós drets, domiciliat a Figueres. 
Signa: Joan Silvestre, notari i escrivà públic de Girona. ( Castellà. 1f. Paper timbrat. 
Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 12. Dezª 5. Nº 4”). R. 28261 
 
Solterra 15/42 – 1723-1724 Compta de lo que pagare per compta de mi Sra. nn lo Anÿ 
1723 ÿ 1724 (1723-1724). Compta del Blat ÿ mestall se ha venut del castell per fer 
treballar de mestra de casas al mas Vilar ÿ al castell ÿ fer treballar la vinÿa per compta 
de mi Sra. de la cullita de 1723 (Català. 2f) R. 28262 
 
Solterra 15/43 – [S. XVIII]  Compte del que ha de costar la tina de pedra se ha de fer 
en lo Mas Vilar de Arenÿs. Compte sobre blat d’Arenys venut  (2 doc. Català) R. 28263 
 
Solterra 15/44 i 15/45 – [s. XVIII]  Compta de lo que ha pagat Geronima Delmaua dels 
diners se an fet del Blat. Compte del blat venut per Baltasar Pagès (Català. 2 doc.) R. 
28264 
 
Solterra 15/46 – [s. XVIII] Compte de productes venuts i de jornals de feina agrícola 
(Català.1 doc) R. 28265 
 
Solterra 15/47 – St. Hilari Çacalm 
[S. XVIII] Relació de plecs documentals de l’arxiu Solterra entre els anys 1139 i 1495, 
probablement relatius al territori de Sant Hilari Sacalm (2f. 312 x 105mm) R. 28266 
 
Solterra 15/48 – 15/49 – 1642, novembre 25 - Peralada. Àpoca de Francesc de 
Cruïlles i de Sitjar, domiciliat a Girona, a favor de Joan Font, clavari, de les pensions 
d’un cens a Peralada . 1642, novembre 25 – Peralada -  Àpoca feta per Francesc de 
Cruïlles i de Sitjar, domiciliat a Girona, a favor de Joan Ortigo i Domingo González, de 
pensions de censal degudes. Signa: Baltasar Martí, notari de Peralada, que dóna fe 
dels documents. (Còpies certificades. Dos documents de 220 x 160 mm. Signatura 
antiga: “N. 9. Tit. 5 Dezª 3. Fol. 42”) R. 28267 
 



   

                                                            

Solterra 15/50 – Levador del benefisi de Sta. Anna de Mont Real de la parroquia 
de St. Andreu de Gurp Bisbat de Vich 
[S. XVI] – Llevador del benefici de Santa Anna de Mont-ral, parròquia de Sant Andreu 
de Gurb, bisbat de Vic. (Català. 2f. Signatura antiga: “Nº 47”) R. 28268 
 
Solterra 15/51 –1670, gener 20, Figueres –Establiment de terra fet per Pere Fort, de 
Santa Eulàlia, diocesi de Girona, a favor de Jaume Bru, pagès de la mateixa població. 
Signa: Francesc Gayola, notari públic de Figueres. (2f. Llatí. Còpia certificada pel 
notari. Deteriorat) 
R.28269 
 
Solterra 15/52 – 1650-1704 De la fundatio de Comamala 
1704,febrer 16, Girona - Censal venut per Salvi Foxà, pagès de la parròquia d’Arenys 
d’Empordà, a Pau Comamala, prevere beneficiat de Sant Feliu de Girona, com a laica i 
privada persona (4f. Llatí. Certificat notarial).1704,febrer 16, Girona-  Àpoca i cessió 
firmada per Baltasar Pagès, pagès d’Arenys d’Empordà, a favor de Pau Comamala 
(Llatí. 4f. Certificat notarial). 1678, febrer 24, Barcelona –Censal venut per Salvi Foxà, 
d’Arenys, a l’honorable Miquel Pagès, de l’esmentat lloc, amb promesa de millora 
(Certificat notarial). 1704, abril 22 -Àpoca, lluïció i cessió firmada per Josep Cortiada, 
prevere i rector, administrador dels aniversaris i misses d’estaca de l’església 
parroquial d’Arenys d’Empordà, a favor de Pau Comamala, que té llicència i facultat de 
lluir qualsevol censal de Salvi Foxà (Llatí. 4f. Certificat notarial). 1651, maig 21 – 
Arenys d’Empordà -Censal venut i creat per Josep Carreras i Foxà, pagès d’Arenys, 
batllia reial de Ciurana, i Magdalena, la seva muller, com a principals, i Pere Gou, 
pagès de l’esmentat lloc d’Arenys, i Antich Fort, pagès de Santa Eulàlia, als 
administradors de la causa pia fundada per Joan Casa, prevere rector de l’esmentat 
lloc d’Arenys (4f. Llatí Certificat notarial). 1703, setembre 16 – Girona -  Llicència de 
lluir i quitar censals donada a Pau Comamala per Salvi Foxà, pagès de la parròquia 
d’Arenys d’Empordà (Llatí. 3f. Certificat notarial). 1709, juny 1 - Relació adreçada a 
Ramon de Cruïlles sobre els aniversaris de Sant Feliu (1f. Català). 1710, gener 2 - 
Àpoca i cessió signada pels marmessors del reverent Pau Comamala i de Ramon de 
Cruïlles i Sarriera, dignitat de l’església de Vic, que s’han de cobrar de Salvi Foxà, 
pagès d’Arenys d’Empordà (6f. Certificat notarial. Llatí).1709, desembre 21 – Girona -  
Retrocessió de censals, pensions i prorrates fetes i prestades per Salvi Foxà, propietari 
del Mas Foxà, d’Arenys d’Empordà, als reverents senyors protectors dels aniversaris 
comuns de l’Església de Sant Feliu de Girona a favor de Ramon de Cruïlles, dignitat de 
l’església de Vic com a laica i privada persona (Certificat notarial.7f. Llatí. Signatura 
antiga: Cruÿllas tit. 13. Dezª 4. Numº 2. Calaix 8). 1703, setembre 16 – Girona -Censal 
fet per Salvi Foxà, com a principal, venut i creat a Pau Comamala (5f. Llatí, Certificat 
notarial). 1703, setembre 16 – Girona - Àpoca, lluïció i cessió firmada per Ramon 
Saseras i Pujant, pagès de la parròquia de Sant Esteve de Guialbes, a favor de Pau 
Comamala (Certificat notarial. Llatí. 4f). 1655, abril 25 – Bàscara - Censal de pensió 
anual amb promesa de millora venut i originalment creat per Josep Carreras i Foixà, 
pagès d’Arenys d’Empordà, i Magdalena, la seva muller, senyora del mas de Foixà i de 
les seves terres a dit lloc, a favor de Jaume Saseras, de Sant Esteve de Guialbes 
(Certificat notarial. Llatí. 3f).1677, setembre 9 – Figueres -  Àpoca i antipoca que firma 
Jaume Saseres, pagès de Sant Esteve de Guialbes, a favor de Salvi Foxà i Josep 
Carreras i Foxà, pagesos de Garrigàs, per les pensions degudes d’un censal (Certificat 
notarial. Llatí 2f). 1686, desembre 13 - Censal  creat per Salvi Foxà, pagès d’Arenys 
d’Empordà a favor de Jaume Saseras, pagès de Sant Esteve de Guialbes (3f. Llatí). 
1692, març 17- Bàscara - Censal venut per Salvi Foxà a Ramon Saseras (Certificat 



   

                                                            

notarial.Llatí. 4f) (Tots els documents formen un quadern cosit. Signen els certificats: 
Roc Albareda, notari públic de Girona; Miquel Vila, notari de Bàscara; i Baudili 
Requesens, notari públic de Figueres; i Ramon Vila, notari públic de Girona; Josep 
Garcia de Oñate, notari públic a Bàscara; Francisco Gayola, notari públic de Figueres; 
Lluís Bohigues, notari públic de Banyoles; Jaume Ros, notari públic de Bàscara 
respectivament.  Adjunta solts: – 1700-1710 Pagat y cobrat per Don Ramon de Cruÿllas 
(1700-1710). Carta d’Andreu Miquel a Ramon de Cruïlles relativa a arrendadors (1701, 
Castelló). Carta d’Andreu Miquel a Ramon de Cruïlles relativa a arrendadors (1704, 
Castelló).  
R. 28270 
 
Solterra 15/53 –  1763 - Plet del comte de Solterra contra Pere Nadal, pagès de Quart, 
presentat davant Jacint Gaffarot, jutge emfitèutic. Petició de Pere Nadal que el comte 
expliqui en quins drets fonamenta la seva pretensió de capbrevació. Francisco Mayres, 
notari públic de Girona.(Castellà. 3f) R. 28271 
 
Solterra 15/54 – 1730, gener 3 – Barcelona - Rebut signat per Maria de Cartellà i 
Sarriera, i Ignasi de Cartellà i Oms, per la quantitat lliurada per Francesc Tost, 
procurador del comte de Solterra, en concepte de pensió d’un censal. (1f. Català) R. 
28272 
 
Solterra 15/55 – 1542, maig 4 – Girona -  Còpia de la sentència del plet entre els 
síndics de la vegueria i la batllia de Girona, d’una part, i els col·lectors de les lleudes de 
la mateixa ciutat. 
(Llatí. 5f. Signatura antiga: “Tit. 12. Deª 1. Numº 7”) R. 28273 
 
Solterra 15/56 – 1844 Relació de membres per a la comissió de la Junta Directiva 
encarregada de les obres projectades en els rius Ter i Daró. (Castellà. 1f) R. 28274 
  
Solterra 15/57 – [s. XIX] Nivelació per donar l’aygua de Sota Molas al Moli del mitx, 
Galera, y Casanova de Torroella.  – Nota del desnivell que té el rec del regadiu del 
comte de Solterra de l’aigua de sota Molas del Molí de Torroella de Montgrí. Carta a 
Josep Artigas relativa al rec i a la carretera on es construirà un pont per al pas de 
l’aigua (Català.4f.) R. 28275 
 
Solterra 15/58 – 1667, abril 26, Girona.- Lluïció firmada per Josep Oliver i Moret, com a 
procurador de Llorenç de Crexell, de Lloret, beneficiat de Sant Cosme i Sant Damià a 
l’església de Blanes, bisbat de Girona, a la noble Maria de Cruïlles i de Sarriera, i al 
seu fill Joan de Cruïlles i de Sitjar.  
Signa: Isidor Vila, notari públic de Girona. (Llatí.3f. Certificat notarial. Signatura antiga: 
“Cruÿllas. Tit. 11. Dezª 5. Numº 2”) R. 28276 
 
Solterra 15/59 – 1838-1844 - Documentació relativa a l’establiment de la notaria de 
Josep Bataller a Torroella de Montgrí. - 3 Cartes de Josep Bataller a Ramon de 
Sarriera i de Pinós, una amb la resposta de Ramon de Sarriera (1838-1839). 4 Cartes 
de D. Ramon al seu pare (1840 Barcelona). Carta de Josep Bataller a Manuel Davé, 
prevere de Girona (1840 març). Carta de remitent desconegut a Salvador Artigas i 
Sadirach relativa a unes deutes del comte de Solterra i a l’establiment de la notaria de 
Josep Bataller (1844, Girona). Rebut del comte de Solterra per la quantitat lliurada per 
Josep Bataller, notari de Torroella de Montgrí, en concepte d’anualitats del cens de 
l’establiment de la notaria a l’esmentat lloc (1844, Girona). Carta de Salvador Artigas i 



   

                                                            

Sadirach al comte de Solterra relativa a un pagament efectuat per Josep Bataller 
(1844) (11 documents) R. 28277 
 
Solterra 15/60  – 1685, Girona. Apocha firmada per lo Prior del Convent de Sant 
Joseph de Gerona a Missenyora Dona Maria de Cruyllas y Çacirera viuda, com a 
depositaria de la Cort Real de Gerona, de una entrega de mobles.  Àpoca d’un 
lliurament de mobles firmada per fra Baltasar, prior del Convent de Sant Josep de 
Girona, a Maria de Cruïlles i Sacirera, vídua, com a dipositària de la Cort Reial a 
l’esmentada ciutat. Signa: Francesc Garriga, notari públic de Girona. (Certificat notarial. 
Llatí i català. 7f. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 10. Dezª 9. Numº 7”) R. 28278 
 
Solterra 15/61 – Tres àpoques a favor de Francesc de Cruïlles i de Sitjar 
1)1616, novembre 24 – Girona-  Àpoca firmada per Joan Alba, notari i procurador de 
l’hospital de Santa Caterina de Girona a Francesc de Cruïlles, receptor de les rendes 
reials, de dues pensions d’un censal (2f Deteriorat). 2) 1645, maig 31 – Girona - Àpoca 
de 259 lliures i 12 sous i 2 diners feta per Joan Pere Vives, blanquer de Girona, a favor 
de Francesc de Cruïlles  i de Sitjar per una consignació que li havia fet (1f de 212 x 150 
mm. Certificat notarial de Josep Miquel Mascord) 3)1653, març 12 – Girona - Àpoca de 
400 lliures que firmen fra Joan Salo, monjo e almoiner de l’església de Sant Pere 
Galligants de Girona, i Miquel Alsina, prevere i beneficiari, administradors dels 
aniversaris i misses d’estaca de l’esmentada església, a favor de Francesc de Cruïlles i 
de Sitjar per la lluïció d’un censal (2f de 212 x 150 mm. Certificat notarial de Josep 
Miquel Mascord. 
Signatures antigues: “Cruÿllas. Tit. 10. Dezª 9. Numº 3 i Cruÿllas tit. 10. Dezª 9. Nº 2”) 
R. 28279  
 
Solterra 15/62 – Dues àpoques a favor de Joan de Cruïlles i de Sitjar 
1)1615, agost 8 – Girona - Àpoca firmada per Francesc Bahurt, ciutadà honrat de 
Girona i propietari de l’escrivania de la lloctinença de la batllia general de Girona i 
Besalú, a Francesc de Cruïlles, receptor de les rendes reials de la mateixa ciutat (2f. 
210 x 156 mm). 2) 1673, juliol 22 – Girona - Àpoca de 99 lliures i 5 quarteres de blat 
firmada per Esteve Vern, mestre de cases domiciliat a la parròquia de Vilobí, a favor de 
Joan de Cruïlles i de Sitjar, per les obres fetes al molí de Puigjardinas en la parròquia 
de Riudarenes (Certificat notarial d’Isidor Vila. 2f de 210 x 150 mm. Signatura 
antiga:”Cruÿllas tit. 10. Dezª 9. Numº 5”) R. 28280 
 
Solterra 15/63 – Memorial de las cartas de Castellnou assenyalades de lletra E 
1320-1418 – Llista de 10 documents (1f. Deteriorat) R. 28281 
 
Solterra 15/64 – Cartes 
1754, novembre 16 i novembre 30 - Barcelona.  Dues cartes relatives a l’expedient 
judicial del comte de Solterra i al seu dret de substitució dels escrivans dels jutjats.(4f) 
R. 28282 
 
Solterra 15/65 - 1692, agost 8 – Barcelona - Reconeixement fet per Dalmau de 
Copons i Grimau, canonge de la seu de Barcelona, a Joan Llinàs, ciutadà honrat, 
domiciliat a Barcelona, i a Antoni Casanovas, passamaner de la mateixa ciutat 
(document incomplet. 2f) R. 28283 
 
Solterra 15/66 – Nottaria y Scriuania de Torroella de Mongri 



   

                                                            

1448, desembre 4 – Torroella de Montgrí -  Concòrdia dictada per Joan Moren i Andreu 
Negre, cònsols de la universitat de Torroella de Montgrí, i Joan Pereta, prevere i 
beneficiat en el monestir d’Ullà, com a àrbitres, en la causa entre la dita universitat 
d’una part, i Francesc Almar, Bartomeua, la seva filla, i Llorenç Pereta, marit de la filla, 
propietaris de la notaria i escrivania de l’esmentada ciutat, de l’altra part, sobre les 
taxes i salaris dels actes notarials, prenent com a model les taxes de  les notaries de 
Girona, Figueres, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. (En català. 22f. 202 x 150 mm. 
Signatura antiga: “nº 28 De Plech 4”) R. 28284 
 
Solterra 15/67 – 1726, octubre 30 - Girona. Rebut de Maria Mota, vídua de Francesc 
Mota, per la quantitat lliurada per Joan de Cruïlles en concepte de dues mules per al 
cotxe.  
Signa: Anton Mota en nom de Maria (Català. 145 x 198 mm) R. 28285 
 
Solterra 15/68 – Instructio de las pretencions que ha explicat tenir lo Ill[ust]re Sr. Don 
fr. Franc[isc]o de Guanter y Pi Abat de Amer, y Roses, C[ontr]a Nicholau Carles y 
Noguer de Parces, pages de St. Marti Çacalm en la Causa emphiteoticaria lite 
introduhida. 
[S. XVI] Pretensions de Francesc de Guanter i Pi, abat d’Amer i Roses, contra Nicolau 
Carles i Noguer de Parces, pagès de Sant Martí Sacalm, en un plet enfiteútic sobre el 
mas Noguer. (Català. 4f.208 x 160 mm. Signatura antiga: “nº 34 De Plech 7”) R. 28286 
 
Solterra 15/69 – Censals de la família Cruïlles 
1736, maig 9 – Girona - El notari de Girona Josep Pagès, dóna fe el dia 27 de maig de 
l’any 1736 del rebut de 100 lliures firmat pel prior del convent  de Sant Domènec de 
Girona a favor de Ramon de Cruïlles i Sacirera, cabíscol major de l’església catedral de 
Vic, per la lluïció d’un censal (en paper timbrat). 1668, gener 21 – Girona – Rafael 
Monràs, notari de Girona, dóna fe [s. XVIII] del document de creació d’un censal fet per 
Maria de Cruïlles i Sacirera, vídua de Joan de Cruïlles i de Sitjar, i Joan de Cruïlles, fill, 
a favor d’Anna Carreras i Gelabert, vídua de Francesc Gelabert, notari reial de Girona. 
(Dos documents en quadernet cosit.10f. Llatí. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 7. 
Numº 2. Calaix 7”) R. 28287 
 
Solterra 15/70 – 1626, setembre 15 -  Còpia del memorial que van enviar Nicolás i 
Sebastià Giudice sobre l’assentament dels galeons que tenien, i les obligacions de 
manteniment de la marineria i infanteria embarcada, demanant que no se’ls apliquin 
certs recàrrecs perquè tampoc se’ls han complimentat totes les condicions de 
l’assentament. 1612?, juny 11 - Carta d’Antonio de Camporedondo i Rio, president del 
Consejo de Hacienda, al tresorer de la Casa de la Moneda de Granada sobre els 
pagaments als germans Giudice. (Castellà. 2 doc .) R. 28288 
 
Solterra 15/71 – 1610, gener 31- Còpia de dues àpoques de 7 lliures i 14 sous i de 7 
lliures i 4 sous que Vicenç Estradella, arrendador dels molins de Girona, paga a Pere 
Moliner, palafanguer de Girona, pels jornals de feina que ha fet en les rescloses dels 
molins. Còpia autèntica feta pel notari Pere Veri, notari per autoritat del comte 
d’Empúries, de la vila de Castelló d’Empúries, que té les escriptures de Miquel Ferrer. 
(Llatí. 2 documents de 2f. De 220 x 160 mm) R. 28289 
 
Solterra 15/72 – 1724-1725 Nota de les despeses fetes per Anton Vilana en concepte 
de refer el terrat que fou derruït en l’últim setge.  Compte dels jornals i recaptes 



   

                                                            

emprats en la torre de Bellesguard per ordre d’Anton Vilana (3 documents. Deteriorats. 
Català.) R. 28290 
 
Solterra 15/73 –  Rebuts relacionats amb la família Cordelles 
1632-1640. 3 Rebuts de les quantitats lliurades per Bernat Cordelles a Magdalena 
Brugueres i Gervasi Baxeres respectivament (1632). Rebut de la quantitat lliurada per 
Bernat de Cordelles,domiciliat a Esparreguera, a Ildefonso Quadra Badal, prevere 
procurador de l’església parroquial de Sant Pere de l’esmentada vila, en concepte de 
pensió de censal (1633). Rebuts de les quantitats lliurades per Francesca Ponsich i de 
Cordelles a Tomàs Arques, sagristà de Santa Caterina, i a  Anton Cominas, sagristà de 
Sant Francesc, en concepte de misses per l’ànima del seu germà Bernat de Cordelles 
(1638). Rebuts de les quantitats lliurades per Francesca Ponsich i de Cordelles, víuda, 
a Valentí V[inyols], prevere i col·lector d’Esparreguera, i a Gabriel Grau, llibreter de 
l’esmentada ciutat (1638). Rebut de la quantitat lliurada per Francesca Cordelles a 
Gabriel Comelles, candeler d’Esparreguera, en concepte de la cera emprada en la 
sepultura de Bernat de Cordelles (1638). Ordres de pagament de les quantitats a lliurar 
per Francesca Ponsich i de Cordelles a Agustí Viges, teixidor de llana, i a Miquel 
Vinyals, pobres vergonyants, respectivament (1639), signa: Josep Vinyals, jurat. Rebut 
de la quantitat lliurada per Felip de Copons a Joan Simon, sagristà de Sant Francesc 
de Paula, en concepte de misses per l’ànima de Bernat de Cordelles (1640).(11 
documents. Català) R. 28291 
 
 
Solterra 15/74 – Documentació relacionada amb la família Giudice-Cordelles 
1647-1672 Nota relativa a la pòlissa feta per Maria Giudice (1647 o post.) Ordre de 
pagament de Joan Montariol a nom de Paula de Cordelles a favor de Isidro Pujades 
(1649 Esparreguera). Rebuts de les quantitats lliurades per Paula Cordelles i Giudice 
en nom del seu germà Francesc Giudice a Francesc Vidal, brodador, Joan Casas, del 
terci dels diputats del General de Catalunya, i Mariàngela Güell, vídua (1658). Rebuts 
de les quantitats lliurades per Paula de Giudice i Cordelles en nom del seu germà 
Francesc Giudice i Spinola a Jaume Pasqual, religiós de l’orde dels Trinitaris Calçats, a 
fra Andreu Agustín Giudice (1658).  Rebut de la quantitat lliurada per Joan Monturiol a 
Paula de Cordelles i Giudice en concepte de censal (1664). Rebut de la quantitat 
lliurada per Joan Tomàs, en nom de Paula Cordelles i Giudice, a T. Vives (1667). 
Rebut de la quantitat lliurada per Paula Giudice a Baptista Negre, veler, en concepte de 
roba (1672) R. 28292 
 
Solterra 15/75 –  1639, octubre 7 -  Ordre de pagament de 10 sous que fa Pau 
Comelles i Castellet, jurat, a Fèlix de Copons i de Tamarit, per a Vicenç Moliner, pobre 
malalt.(Català. 210 x 150 mm) R. 28293 
 
Solterra 15/76 – 1726, setembre i octubre – Màlaga / Cadis / Alhucemas  - Rebuts de 
les pagues lliurades per Melcior Figuerola, capità, a Antoni Carbonell, Pedro Jardin, 
Antoni Amat i de Junyent, Domingo Paladini i Josep de Quintana (Castellà. 5 
documents) R. 28294 
 
Solterra 15/77 – [S. XVI] Concòrdia entre Joan Cordelles i Tomàs Magarona relativa a 
unes cases i molí. (Incomplet. 1f. Català. Còpia de Joan Faner, notari públic de 
Barcelona. Signatura antiga: “nº 17 lletra D”. Molt deteriorat) R. 28295 
 



   

                                                            

Solterra 15/78 – Procura feta per los administradors de la almoÿna dels presos de la 
presó, a Pau Mijá, adroguer 
1648, desembre, 14 -  Procura feta per Josep Ximenis i de Mont-rodon, ciutadà honrat 
de Barcelona, Miquel Joan Rossell, comerciant, i Marc Closas, administradors de 
l’almoïna dels pobres presoners de les presons de Barcelona, a favor de Pau Mitjà, 
adroguer, ciutadà de Barcelona, administrador de les causes pies a l’esmentada ciutat. 
Notari: Josep Soldevila. (Llatí. 2f. Còpia autèntica del notari Francesc Llunell, notari 
públic de Barcelona.) R. 28296 
 
Solterra 15/79 – 1735, març 19 – Barcelona -   Carta de Joan Cruïlles i Sarriera a 
Segimon Nadeu, relativa a l’administració de les seves propietats. (1f. Català) R. 28297 
 
Solterra 15/80 – Còpia de diversos documents 
1382- Berenguer Llimona i Bonanata, cònjuges d’Olesa de Montserrat, fan donació a la 
seva filla Margarida que es casa amb Jaume Bonis d’una peça de terra i altres 
possessions (Còpia de Joan Jordà, notari d’Olesa de Montserrat)  1406, març 21 – 
Olesa de Montserrat - Joaneta, filla de Jaume Bonis, difunt, i de Margarida, ara esposa 
de Joan Duran, reconeix que Berenguer Almirall, fill de Bernat Almirall i d’Elisenda, li va 
donar 120 lliures de dot (Còpia de Joan Jordà, notari d’Olesa de Montserrat). 1402, 
maig 26 – Olesa de Montserrat - Testament de Maria, filla de Guillem de Baquer, difunt, 
i de Sibil·la, d’Olesa de Montserrat, que nomena com a marmessors al deu germà 
Guillem de Bequer i al seu cunyat Ferran Calcina. (Còpia de Joan Jordà, notari públic 
d’Olesa de Montserrat (6f. Llatí. Cosits junts) R. 28298 
 
Solterra 15/81 – 1514, desembre 11 - Copia simple del capbreu jurat del terma de 
Castellnou de Bages. (11f. Llatí i català, 210 x 165 mm) R.28299 
 
Solterra 15/82 –1633, gener 24 – Monestir de la Mercè de Girona -  Diffinitio y Cessio 
feta per lo Co[n]uent de la Merce de G[iron]a a Elizabet Torrent y Romaguera y es de la 
herensia del Pare fr Floria Torrent Religios de dit conven [sic] (9f. Llatí. Còpia 
autenticada per Onofre Caxàs, notari públic de Girona. Enquadernació en pergamí, que 
conté fragment d’altre document) R. 28300 
 
Solterra 15/83 – 1705, maig 12 -  Nota de Josep Riera i Bernich, notari públic, relativa 
a l’acte d’indemnitat fet per Antoni Mascarda, pagès de Breda, a favor de Joan 
Campeny i Jaume Massaguer. (Català. 1f) R. 28301 
  
Solterra 16/1 – Documentació relativa a la família Giudice 1622-1659 
1)1622 - Nota sobre deutes, adreçada a Paula Emilia Giudice (en italià. 1f). 2)1628 – 
Conti che manda d. Benvenuto Giudice... Llista de quantitats degudes(en italià. 1f de 
430 x 320 mm plegat). 3)1634, novembre 11 -  Acta feta a instància d’ Esteve Tinell, 
batlle de Vilaseca, per Guerau Virgili, escrivà de la Cort, de la prohibició de l’arquebisbe 
de Tarragona a Sebastià Giudice ni a ningú en el seu nom, de treure grans ni altres 
coses (En català. 2f. Segell de placa). 4) 1637, novembre 14 - Posada – Carta del 
marqués de Cusano [Jerónimo de Barrionuevo de Peralta] a Sebastián Giudice y 
Fiesco dient que ja li pagarà el que li deu (2f. Castellà). 5)1654, gener 23 - Compta de 
Dona Paula Judissi (en català. 1f). 6)1658, juliol 12 – Madrid - Carta de Gregorio de 
Tapia al Patriarca de las Índies per la qual es concedeix a Nicolas Giudice 400 escuts 
de pensió en rendes eclesiàstiques del Regne de Sicília (2f). 7)1659, octubre 9 - 
Madrid - Ordre de pagament de fr. Andrés Giudice a favor de Francisco Frechel, 
secretari de província de Madrid, a través de Bartolome Bonuesino.  8)1659, juny 7, 



   

                                                            

Madrid - Nota de Nicolás Giudice Fiesco a Antonio Olano (1f. Castellà). 9)1659, octubre 
27 -  Carta de Joan de Angulo a Andrés Giudice relativa a cartes de pagament de 
Fernando de la Riva de Herrera. (Castellà.2f) 10) [s. XVII]. Carta de fra Bernat de 
Manlleu a Maria Giudice (en castellà. 2f). Nota relativa a Paula Emília i Àngela Giudice 
Fiesco (s.d.) R. 28302 
 
Solterra 16/2 – 1660-1692 Cartes de pagament de Luis Bernardo, oficial major de 
l’ofici de Francisco Frechel, secretari de Procura de Sigüenza (1660). Carta de 
pagament de l’”ayudante” Juan (1692). signa: Pedro Figuerola. (2 documents. Castellà) 
R. 28303 
 
Solterra 16/3 - 1634-1650 Llibreta comptable (Italià. 12f. Sense coberta) R. 28304 
 
Solterra 16/4 – 1635 Arrendament de la conca de Berbera y sas vilas. Gastos de 
colectas y botigas fets per mº Jeroni de Blancafort (Quadernet cosit. Català. 7f.)R. 
28305 
  
Solterra 16/5 – 1634-1637 Quadern de comptes (8f. Italià i català. Deteriorat) R. 28306 
 
Solterra 16/6 – 1611-1659 Rebut del pagament fet per Vicenç Estradella, a Juan Serra, 
moliner del molí d’Armentera,en concepte d’unes quarteres de forment (1611). Rebut 
del pagament efectuat per Bernat de Cordelles, a través de Pere Canals, de Martorell, 
a Jaume Estalella, prevere, procurador de la comunitat de Ntra. Sra. del Pi (1630). 
Rebut de la quantitat pagada per Juan de Tamayo a Manuel Guerrero (1659). (3 
documents. Català. Deteriorats) R. 28307 
 
Solterra 16/7 – Compte del que he bestret per mi Sra,la Duquesa de Frias.  
[S. XVII] Comptes d’advocat. (1f. Català) R. 28308 
 
Solterra 16/8 – 1620-1679. Rebuts de pagaments diversos efectuats en nom de Paula 
Ponsich i de Giudice, Fernando de la Riva Herrera, fra Andrés Giudice, i Paula de 
Cordelles i Giudice en concepte de serveis prestats al general Nicolás Giudice y 
Fiesco, al difunt Carlos Giudice o al plet de Paula Giudice i Cordelles contra Jaume 
Carerras(1620-1679). Rebut de pagament efectuat per Paula Giudice i de Cordelles a 
Juan Jorda (1664). (32 documents)  R. 28309 
 
Solterra 16/9 –  1624-1683 Rebuts i factures de Sebastià Giudice, carlà de Tamarit. 
Nota adreçada a Sebastià Giudice i Fiesco pel notari Miquel Jeroni Monfar, del rebut 
que li ha firmat Arnau Robert, guarda de la torre de Salou, del seu salari d’agost, que hi 
figura al dors del document (1633). Rebut del pagament efectuat per [An]toni Baldrich 
en nom de Sebastià [Giudice] Fiesco, castlà de Tamarit, a Miquel Abel[l]ó i d’altres per 
un carretatge de gra des de Nules i Constantí (1634). 4 Notes d’Antoni Baldrich a 
Sebastià Giudice Fiesco relativa a unes quarteres de blat, ordi i faves transportades 
des de Nules i Puigdelfí (1634). Rebut del pagament de Lluís Nin mercader de 
Tarragona, a Antoni Cases, notari, en concepte de la donació a Gabriel Argimon de les 
pensions d’un censal creat per Sebastià de Giudice en favor de la congregació de Sant 
Miquel del Pla de l’esmentada ciutat (1683). Nº 2, nota sobre diversos documents 
relatius a Nicolàs Giudice (1624 o post.).(8 documents. Català) R. 28310 
 
Solterra 16/10 –1491-1492 Plet de Joan Sorts, comerciant de Barcelona, contra Felip 
de Ferreres, ciutadà de la mateixa ciutat, presentat davant del jutge Francesc Franch 



   

                                                            

per un deute de 14 lliures i 10 sous pels censos del anys que el dit Ferreres té la casa 
Bell Esguard de Sarrià. Sentència a favor de Sorts (Llatí i català. 36f.) R. 28311 
 
Solterra 16/11 – Memorial del que se ha de pagar als aplegadors de las plasas de 
Senselles 
[s. XVII]  Memorial del que s’ha de pagar als aplegadors dels grans i lloguer de 
botigues de Nules, la Secuita, Vilallonga, el Rourell i la Masó, Pobla i Constantí. 
(Català. 2f) R. 28312 
 
Solterra 16/12 – [s. XVII]  Llistat de certes quantitats de cereals i llegums (1f. Italià) R. 
28313 
 
Solterra 16/13 – 1716 Nota del delme que paguen les diferents cases de la parròquia 
Caulès [de Vidreres], una part del qual correspon a la casa de Cruïlles i l’altra al rector 
de Vidreres i Caulès. (2f. Català.) R. 28314 
 
Solterra 16/14 – 1491 Copia cum originali comprobata recuperationis possessionis de 
domo seu hospitio quod fuit Anthonii de Fontcuberta et Ysabelis, eius uxoris, 
defunctorum, prope portali dicto de Gurbo, civitatis Vicensis. Causa davant el veguer i 
batlle de Vic i Osona per la reclamació que fa Bernat Sala, notari, que li sigui lliurada la 
casa que fou d’Antoni Fontcuberta i de la seva esposa Isabel, germana del dit Bernat 
Sala, per part dels tutors de Baltasar Pla, fill de Baltasar Pla. (Llatí i català. 37 f.) R. 
28315 
 
Solterra 16/15 –1723, agost 7 – Madrid – Memorial de Francisco de Bastero [i Lledó] 
sobre l’estat del juro que va deixar l’infant Lluís Manuel de Giudice i que va heretar fr. 
Domingo Gange, pare agonitzant, adreçat al seu germà Anton de Vilana i Giudice. 
(Català. 12f) R. 28316  
 
Solterra 16/16 – 1764, juliol 8 -Torroella de Montgrí-  Certificat fet per Josep Hospital i 
Calvet, batlle de Torroella de Montgrí, sobre el jurament i declaració fets per Josep 
Oliva i Joan Devant, que l’any 1762 el delme de l’esmentada universitat va ascendir a 
199 quarteres d’arròs i que l’any 1763 l’heretat del Pinell va quedar en rostoll (Castellà. 
1f) R. 28317 
 
Solterra 16/17 1649, maig 8 – Barcelona – Pòlissa d’embarcament en el port de 
Barcelona d’un sac de monedes d’or per Onofre Icart, botiguer de teles, a la nau “Sant 
Joan Baptista” a càrrec del capità Claudio Estrine, que s’hauran de consignar a 
Joaquim Llorenç un cop arribats a Marsella. (Català. 1f) R. 28318 
 
Solterra 16/18 – 1650, setembre 8 i 20 – Flix – Dues cartes de Francesc Giudice 
relatives al setge i la capitulació del castell de  Flix. Nota sobre les capitulacions que va 
concedir el marquès de Mortara al governador de Flix, marquès de Santa Coloma, per 
la rendició.(Castellà. 5f)  R. 28319 
 
Solterra 16/19 –-1713, maig 23 – Martorelles -  Carta de Ferriol Lloansi, rector de 
Martorelles, a Narcisa Barrera i Massana relativa al censal d’una casa d’Arquer.(Català. 
2f) Solterra 16/20 – 1609, desembre 3 – Castelló d’Empúries - Àpoca firmada per Joan 
Bigorda a favor de Vicenç Estradella, arrendatari d’un molí a l’Armentera, que ha fet un 
pont de terra i fusta en el rec de l’esmentat molí situat en el camí que va de 
l’esmentada vila a Torroella de Montgrí. (certificat del notari Joan Llobet. 2f. Llatí.) 



   

                                                            

Solterra 16/21 – 1609, desembre 20 - Pere Vesi, notari de Castelló d’Empúries, dóna 
fe d’un document del notari de l’Armentera Miquel Ferrer segons el qual Pere Moliner 
firma rebut a Vicenç Estradella per les 6 lliures i 6 sous que li ha pagat per uns jornals a 
la resclosa del molí.(2f. Llatí) R. 28320 
 
Solterra 16/22 - 1465 Procés entre Vicenç Guerau, de Palamós, i Antoni Vilahur, de 
Blanes, per les pensions degudes d’un censal creat el 1412. (Incomplet. Llatí i català. 
35f. Adjunta rebut de 1621 fet per Pere Malla, Gaspar Roquer i Vicenç Pasqual, 
arrendadors d’Esparreguera, sobre la quantitat rebuda de Bernat Cordelles senyor de 
la casa de Gongonçana en concepte de censos per les propietats que té en dit terme). 
R. 28321 
 
Solterra 16/23 – 1668-1671 Rebuts dels pagaments de Paula Giudice Cordelles, 
vídua, a Rafel Puig, notari de Barcelona, a causa del plet contra Sebastià Carreras, 
prevere (1668). Rebuts dels pagaments fets per Paula Giudice a Josep Romeu en 
concepte d’un plet contra Jaume Carreras (1669). Rebuts dels pagaments fets per 
Paula Giudice i Cordelles a Josep Pares en concepte del plet contra Jaume Carreras (5 
rebuts. Català) R. 28322 
 
 
Solterra 16/24 –1595, juny 6 - Girona – Àpoca firmada per Antoni Sitjar, doncell, 
domiciliat a l’esmentada ciutat, a favor de Gaspar Celles, pagès de la parròquia de 
Sant Gregori, de Girona, d’una pensió de censal.(Certificat notarial fet per Rafael 
Albert, notari públic de Girona. Llatí. 2f) R. 28323 
 
Solterra 16/25 – 1837-1844 Correspondència entre José Bataller i el comte de Solterra 
sobre deutes.  Còpia de carta de José Bataller a Ramon de Sarriera (1838). 2 cartes de 
José Bataller al comte de Solterra sobre el pagament del deute (1844). Còpia de la 
resposta del comte de Solterra a José Bataller (1844) (5 cartes. Castellà) R. 28324 
 
Solterra 16/26 – 1693, octubre 16 – Barcelona -  Macià Marçal, notari públic de 
Barcelona, dóna fe del nomenament de Joan Vallès, prevere de la la seu d’aquesta 
ciutat, com a procurador major dels aniveraris comuns de dita seu (Català1f). 1693, 
maig 6 – Barcelona - Macià Marçal, notari públic de Barcelona, dóna fe del 
nomenament de Miquel Joan de Magarola, canonge de la seu d’aquesta ciutat, com a 
protector dels aniversaris comuns de dita seu (2 doc. Català). R. 28325 
 
Solterra 16/27 – 1572 agost – octubre) Francesc Cordelles contra els marmessors de 
Miquel Cordelles, difunt. (11f. Llatí i català) Solterra 16/28 – 1662-1665 Rebuts i 
compte del pagament fet per Paula de Cordelles i Giudice a Esteve Costa per les 
despeses del plet contra els hereus de Bernat Salbà.Compta del Dr. Esteve Costa per 
mi Señora dona Paula Judice y de Cordelles. R. 28326 
 
Solterra 16/29 – Confessio del Mas Mascord situat en la montanya dita Juber 
1681, octubre 3 – Barcelona - Còpia de la sentència o provisió contra Pere Mascord, 
pagès amb domini útil del mas Mascord situat a Vallboscona, parròquia de Sant Feliu 
de Girona, a favor del convent de la Mercè de Girona. (2 f. Llatí. Signatura antiga: “Lib. 
6. Nº 12”. Deteriorat) R. 28327 
 
Solterra 16/30 –1662-1663 Comptes i rebuts de Paula de Cordelles i Giudice pel plet 
contra Isabel de Çalbà (2f. Català). Rebut del pagament fet per Paula de cordelles i 



   

                                                            

Giudice a Esteve Costa (1663). Declaració feta per Pere Bensi de la creació d’una lletra 
de 2000 rals de plata doble per Paula Giudice i Spinola (1f. Català) R. 28328  
 
Solterra 16/31 a 16/35 – s. XVII-XVIII -  Documents diversos de la família Cruïlles 
Solterra 16/31 [s. XVIII] Los pagos que se necesitan per la delagació de la casa, se 
han de fer als subgectes que segueixen.Llista (1f. Català) Solterra 16/32 [s. XVIII] 
Llista de documents (1f. Castellà) Solterra 16/33 – Creacio de depositari dels deposits 
menuts de la Cort Real de Ger[on]a fa lo noble don Fran[cis]co de Cruÿllas ÿ de Sitjar a 
Batista Ferrer escriva de dita cort real de Ger[on]a (3f. Llatí. En dóna fe Isidor Vila, 
notari de Girona i en nom seu Joan Andreu, notari públic de Girona. Signatura antiga: 
“Cruÿlles tit. 11. Dezª 9. Numº 1”) Solterra 16/34 – Creasio de depositari del deposits 
menuts de la Cort real de Ger[on]a fa la noble dona Maria de Cruÿlles ÿ de Çacirera 
viuda del q[uo]d[am] noble don Fran[cis]co de Cruÿllas ÿ de Sitjar, a Joseph Oliver ÿ 
Moret causidich de G[eron]a – 1666 Creació i nomenament fet per Maria de Cruïlles i 
Çacirera, consort i hereva universal de Francesc Cruïlles i Sitjar, difunt, domiciliat a 
Girona, a favor de Josep Oliver i Moret, causídic, com a dipositari dels dipòsits 
menuts.(3f. Llatí. En dóna fe Isidor Vila, notari de Girona. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 
11 Dezª 9. Numº 2”) Solterra 16/35 – Substitucio o actoria fan los tudors de don 
Francesch de Cruilles y Citjar a M[osse]n Llorens Bruells, prevere, lo primer die de 
mars 1625. Substitució que Francesc Desbach i Ramon Xatmar, domiciliats a Girona, 
tutors de Jore[?] Sarriera i de Gurb, domiciliat a [Barcelona i] Girona, prevere, tutors de 
Francesc de Cruïlles, infant, fill i hereu universal de Francesc de Cruïlles i Sitjar, 
domiciliat a Girona, fan d’en Joan Sarriera i de Gurb per Llorenç Cruells, prevere 
beneficiat de l’església de la mateixa ciutat.(4f. Llatí. En dóna fe Miquel Mascord, notari 
públic de Girona. Signatura antiga: “nº 4 tit. 2. Dezª 1”) 
R. 28329 
 
Solterra 16/36 –[S. XVII]  Memorial dels Privilegis se an de posar en lo llibre de la 
notaria de Torroella. Llista de documents sobre la notaria de Torroella de Montgrí, entre 
1401 i 1519. (Català. 2f) Solterra 16/37 – De Sant Lorenç año de 1590. Sr. Conde de 
Chinchon a 26 Julio.(1f) R. 28330  
 
Solterra 16/38 –– 1754-1768  Documents i cartes des de Madrid de Bernat Marín al 
comte de Solterra. 
1754 - Pagaré del comte de Solterra a Bernat Glòria, ciutadà honrat de Barcelona, per 
un préstec de 560 lliures per al seu viatge a la cort de Madrid i rebut de Bernat Marin 
(1754). Nota del Import dels gastos he fet en defensa dels drets, ÿ prerrogativas de 
mas Notarias (1754 o post.). Rebut de la quantitat pagada pel comte de Solterra a 
Bernardo Marín (1754) 28 cartes de Bernardo Marín al comte de Solterra (1754-1767). 
R. 28331 
 
Solterra 16/39 – 1755, març 15 – Madrid -  Carta de Pedro Samaniego al marquès 
d’Argensola.(Castellà. 1f) R. 28332 
 
Solterra 16/40 – Documentació relacionada amb Joaquim Riquelme i el comte de 
Solterra 
1769-1774 Razon de lo que tengo pagado en las Dependiencias del Sor. Conde de 
Solterra en los Consejos de Castilla y Haz[ien]da, sin incluir cosa alguna por el trabajo 
mio, signa: Joaquim Riquelme (1769), adjunta 2 notes comptables i Memoria de la 
travajado p[ar]a el Sr Conde de Solterra (1769 o post.) 5 cartes de Joaquim Riquelme 
al comte de Solterra (1771-1774) 



   

                                                            

R. 2833 
 
Solterra 16/41 –1577-1581 Miquel de Cruïlles i els seus fills contra Jaume d’Agullana, 
ardiaca major de l’església de Girona, a causa del delme de la parròquia de Palol de 
Reverdit (Català i llatí. 158f. Manca l’inici i el final) R. 28334 
 
Solterra 16/42 – 1755-1757 Cartes de Bernardo Marín a diverses persones. 
Carta de Bernardo Marín a Josep Roca i Camps (1755). 4 cartes de Bernardo Marín al 
marquès de Cartellà (1756-1757) (5 cartes. Castellà) R. 28335 
 
Solterra 16/43 – [s. XVIII] Carta que fa menció al comte de Solterra, al marquès de 
Cartella i a Buenaventura Casanovas (remitent i destinatari no identificats). Solterra 
16/44 – [s. XVIII]. Nota sobre una consulta R. 28336 
 
Solterra 16/45 – 1448, desembre 4 - Torroella de Montgrí - Amigable composició entre 
la vila de Torroella de Montgrí per una banda  i Francesc Almar i la seva filla 
Bartomeua, amb el seu marit Llorenç Pereta, notari, per l’altra, propietaris de la notaria 
de Torroella, a causa de les taxes i salaris de la dita notaria. Taxació dels diferents 
actes notarials feta pels àrbitres de les dues parts (10f. Català i llatí. Signatura antiga: 
“Nº 7 De Plech 4”. Deteriorat. Relacionat amb 15/66) R. 28337 
 
Solterra 16/46 - Casa de Gerona 
1555, desembre 5 – Girona -  Carta dels jurats de Girona a ... Sarriera, domiciliat a 
Barcelona, demanant-li que intervingui a favor d’unes obres que es fan a un pati que va 
donar Francesc Rexac, mercader de la ciutat de Girona, a l’hospital de aquesta ciutat i 
que alguns ciutadans, entre els quals Rafael Escales, volen impedir que es facin.   (1f. 
Català. Deteriorat. Signatura antiga: “Nº 5 De Plech 1”) R. 28338 
 
Solterra 16/47 – 1598, desembre 2 – Girona - Censal creat per Francesc de Cruïlles, 
donzell, domiciliat a Girona, a favor de l’administrador de l’heretat i béns de Francesc 
Tàpies, fill i hereu universal de Joan Tàpies, difunt, negociant de l’esmentada ciutat. 
Segueix àpoca (Llatí). 1645, març 12 – Girona - Consignació feta per Anna Serra i Pla, 
vídua de Gaspar Serra, paraire de Girona, a favor del seu cunyat Gabriel Serra, paraire 
i saboner de Girona de certa quantitat per les pensions d’un censal (Llatí) (15f.Cobertes 
de pergamí amb fragment de manuscrit bíblic, a dues columnes, amb caplletres 
acolorides. En dóna fe Pere Garriga, notari públic de Girona.) R. 28339 
 
Solterra 16/48 - 1765-1768 Cartes d’Antonio Marín, fill de Bernardo Marín, al comte de 
Solterra, des de Madrid i Carabanchel. (3 cartes. Castellà) R. 28340 
 
Solterra 16/49 – 1754, desembre 21 - Barcelona - Carta de remitent no identificat 
sobre la notaria de Girona, adreçada probablement al comte de Solterra. (Castellà. 2f) 
R. 28341 
 
Solterra 16/50  1559, juny 29 - Requeriment presentat pel veguer de Girona, Joan 
Bret, al dipositari de la cort reial a Girona, Josep Bosch, perquè restitueixi les penyores 
de Pere Adroer, Feliu Joher, Narcís Fermí, Joan [A]renes i altres homes de Flaçà. 
Signa: Pere Agustí, notari públic de Girona. Signatura antiga: “Nu. 3. Tit. 6. Dezena 
primera fol. 45”.(6f. Llatí i català. Deteriorat) Solterra 16/51 – De Sarriera. Paper sobre 
Reparto de baldios y comuns (...) Nota sense contingut. (1f. Castella) 
R. 28342 



   

                                                            

 
Solterra 16/52 – 1722-1751 -Documents sobre una concòrdia relativa a un mas a Sant 
Feliu de Pallarols 
–  Nota relativa a una concòrdia de creditors sobre els béns de Bernadí Fàbrega 
(1722). Nota sobre l’acte de consentiment fet pel comte de Solterra a Francesc Tost, 
prevere, una de les persones triades en la concòrdia de creditors de casa seva 
arrendada a Bernardí Fàbrega, difunt, apotecari de Sant Feliu de Pallerols (1723). 
Rebut del pagament efectuat per Miquel Deura, Joan Bosch, notari, Eudald Pla i altres, 
com a arrendadors dels delmes del comte de Sarriera, a Francesc de Prat i Sant Julià, i 
Joan Gaspar de Vilar i Umbert, batlles de sac de les batllies de la Vall d’Hostoles 
(1728). Còpia simple de reconeixença feta al comte de Solterra per Francesc de 
Sembejar, de parts del delme (ca. 1732). Nota de Llorenç Garganta, arrendador del 
delme, relativa al cobrament de censos a Sant Feliu de Pallarols (1751) (5 documents. 
Català) R. 28343 
 
Solterra 16/53  -1765 - Carta de Josep d’ Oña al comte de Solterra, en la que fa 
menció del seu oncle Bernardo Marín. Solterra 16/54 –1673, maig 6 – Girona -  
Concòrdia entre Joan de Cruïlles i de Sitjar, domiciliat a Girona, d’una part, i Jaume de 
Cartellà i Descatllar, com a prior del priorat del Castell de Centelles, bisbat de Vic, de 
l’altra, sobre les pretensions del primer que el priorat no estava subjecte a la cúria 
eclesiàstica sinó a la secular, portades davant dels tribunals a instància d’Isabel 
Blanes, comtessa de Centelles, com a patrona del priorat. Signa: Joan Andreu, notari 
públic de Girona. (3f. Català. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 10. Numº 
7”).Solterra 16/55 – 
1673, maig 6 – Girona -   Concòrdia entre Magdalena d’Homs i de Sant Martí, filla de 
Baltasar d’Homs, domiciliat a Perpinyà, i d’Elvira d’Homs i de Sant Martí, cònjuges, 
difunts,  d’una part, i Francesc de Cruïlles i de Sitjar, domiciliat a Girona, de l’altra, en 
relació als seus capítols matrimonials.Signa: Joan Andreu, notari públic de Girona. (8f. 
Català. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 11. Dezª 10. Numº 6. Calaix 7”) Solterra 16/56 –
1643, juliol 27- Àpoca feta per Gaspar Taverner, prevere i capellà major de l’església 
de Sant Feliu de Girona, a favor de Francesc de Cruïlles i de Sitjar, domiciliat a Girona, 
d’una pensió de censal.  Signa: Pere Roselló, notari públic de Girona, en nom de Josep 
Miquel Mascord.(2f. Llatí. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 10. Dezª 8. Numº 4”) Solterra 
16/57 -  1589, gener 18 – Barcelona -  Àpoca firmada per Rafael i Pau Jordà, germans, 
comerciants de Barcelona, a Rafael Marola, comerciant de Girona.(3f. Llatí. En dóna fe 
Miquel Axada, notari públic de Barcelona. Signatura antiga: “Cruÿllas tit. 10. Dezª 8. Nº 
3”)  Solterra 16/58 – 1644, juny 7- Girona -  Àpoca feta per Joan Caxa, canonge de 
l’església de Girona, procurador i [eonomine] Josep Morer, clergue, resident a Roma, a 
favor de Francesc de Cruïlles i de Sitjar, donzell, domiciliat a Girona, una pensió de 
censal. (Pere Roselló, notari públic de Girona ho certifica. 2f. Llatí. Signatura antiga: 
“Cruÿllas tit. 10. Dezª 8. Nº 5”) Solterra 16/59 – Faltan en esta Dezena – [1611 o post.] 
Nota relativa a una venda feta per Pere Oliva, de Sils, a Guillem i Benet Vidal, així com 
a dues àpoques firmades pels administradors de la causa pia de Pere Geronès i per 
Jaume Oliveras, respectivament, a Pere Francesc de Cruïlles i a Gabriel Pujadas, 
respectivament.(1f. Català) Solterra 16/60 - 1866 Nota sobre la còpia autèntica feta 
d’un privilegi reial a favor de Francesc de Cruïlles (1f. Català) Solterra 16/61 –  1693, 
octubre 17 – Barcelona - Carta de Jaume Costa . Al dors: Venda feta en encant públic 
a Martorell d’una peça de terra a la parròquia de Castellbisbal (1617). Solterra 16/62 – 
1804, juliol 26 – Vic - Carta de Josep Antoni Simon i Sayol a Josep M. de Despujol (1f. 
Castellà) Solterra 16/63 – 1804, juny 26 – Barcelona -  Carta de remitent desconegut a 
Antonio Prim relativa a la consulta de Rafael Comes sobre el reintegrament del 



   

                                                            

Patronat del Beneficio d’ Aleluia, de Barcelona als que obté de Santa Anna.(2f. 
Castellà) R. 28344 
 
Solterra 16/64 – [1710 o post  - Notes diverses sobre la capbrevació d’un molí situat a 
la riera d'Amer, que va fer Bernat de Sola a favor de Beatriu, senyora del castell 
d’Hostoles en el 1335, i altres documents per fonamentar la reclamació del comte de 
Solterra..(4f. Català) R. 28345 
 
Solterra 16/65 – [1622 o post.] Nota de les quantitats rebudes per Pere Viladevall, 
prevere, beneficiat de la seu de Girona. Nota del censal creat per Miquel de Cruïlles i el 
seu fill a l’obtenir el benefici sota l’advocació de Sant Dalmau i Sant Jordi (1582 o post.) 
(2f) R. 28346 
 
Solterra 16/66 – Documentació relacionada amb Francesc Rovira, sastre, i Marià 
Rovira, sabater 
1747-1773. Rebuts dels pagaments fets per Francesc Rovira, sastre, a l’Ajuntament de 
Barcelona en concepte de cadastre, censos i censals (1747-1760). Rebuts dels 
pagaments fets per Marià Rovira, sabater, a Marià Barrera, clergue, com a procurador 
de la Confraria del Cordó de Sant Francesc (1744-1752). Relació dels pagaments en 
concepte de lloguer (1761-1763), inclou Datas al recibo, Comte dels gastos epr lo 
reclam y execucio contra Mariano Rovira i Comte de lo que ha rebut Mn Manuel Gines, 
y Miser Thomas Borras Procurad[or]s.(llibreta de 9 folis). Carta d’Ignàsia Jeréz a Jaume 
Rovira (1764). Rebut del pagament fet per Marià Rovira a Pau Galceran, caixer reial, 
en concepte d’allotjament i utensilis (1767). Reclamació de Jaume Rovira, músic, al 
capità general de Barcelona, Bernard O’Connor Phaly,d’uns diners que li van prometre 
després de vendre la seva casa situada al carrer d’en Jaume Giralt, a sor Maria 
Catalina Monju, religiosa del monestir de Nostra Senyora dels Àngels (1769) (2f.). 
Rebuts dels pagaments fets per Jaume Rovira a l’Ajuntament de Barcelona en 
concepte de cadastre, censos i censals (1770-1773). Nota genealògica relativa a 
Francesc i Jaume Rovira (s.d.). Nota de tots los estadans de cassa al papa (s.d.). Nota 
relativa a les cases del carrer Jaume Giralt que té en senyoria mitjana el rector del 
Col·legi de Sant Martí Sacosta. R. 28347 
 
Solterra 16/67 – Asumpto que se ha mogut per Dn Ramon Cabrera, solicitant lo 
establiment de las ayguas de sota molas del moli de Torroella de Montgrí, suposant 
que no eran establertas, y habent tingut noticia que lo eran, apar desisteix de la sua 
pretenció. 1831 Carta de Ramon de Cabrera al comte de Solterra (1831). Còpia de 
carta [del comte de Solterra] a Ramon de Cabrera (1831) (3f.) R. 28348 
 
Solterra 16/68 –  Documents relacionats amb la família Marigo. 
1640-1683 Debitori d’un censal fet per Lluís Marigo Bargau a favor del convent de 
frares de l’església de Santa Eulàlia d’Esparreguera (1640). Rebut de pagament fet per 
Eulàlia Marigo, víuda, al Col·legi de Sant Sever (1653). Venda feta per Emerenciana 
Strassa, vídua de Pere Strassa, hereva universal de Lluís Marigo, difunt, comerciant de 
Martorell, a Maurici Montada, pagès de l’esmentada ciutat, d’una peça de terra situada 
a sant Miquel de Castellvi (1665), signen: Gabriel de Lupià, militar de l’Orde de Sant 
Jaume d’Espasa, i Joan Cabanas, notari de Barcelona. Rebut del pagament fet per 
Emerenciana Estrassa i Marigo, vídua, a Pau Thoar en concepte del plet que contra 
ella han presentat els administradors de Sant Sever de la seu de Barcelona (1669). 
Consignació feta per Emerenciana Estrasa, esposa de Pere Estrasa, al convent de 
Nra. Sra. de Gràcia (1683). Carta d’Antoni Martorell a Emerenciana Marigo Estrassa 



   

                                                            

(s.d.). Confessió feta per Emerenciana Marigo sobre una peça de terra i les seves 
afrontacions (s.d.) (7 documents) R. 28349 
 
 
Solterra 16/69 – 1635 Carta en italià.(1f.)  Solterra 16/70 – 1661 -1668 - Nota de 
quantitats del capità Pedro Estraza  (1f. Castellà) R. 28350 
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